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Про програму ЮСЕЛФ

 Програма кредитування ЄБРР із загальним бюджетом 
€100 млн.   

 Додаткові €40 млн. від Фонду чистих технологій (ФЧТ)  

 Кредити надаються позичальникам безпосередньо 
ЄБРР без залучення банків - посередників 

Фінансова підтримка надається інвестиціям у проекти 
з виробництва електричної енергії

 Також надається безкоштовна технічна підтримка у 
процесі підготовки і реалізації проектів 
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Кредити ЮСЕЛФ – Основні 
параметри

 Сума кредиту: від €1,5 млн. до €15 млн.
 Частка кредиту ЄБРР/ФЧТ у бюджеті проекту: до 

60% загального бюджету проекту 
 Ставка відсотку: відповідно до ринкових умов, 

можлива нижча ставка для частини кредиту за 
рахунок коштів ФЧТ 

 Термін повернення кредиту: до 10 років для 
частини кредиту за рахунок коштів ЄБРР і до 15 
років для частини кредиту за рахунок коштів ФЧТ

 Надання безкоштовної технічної підтримки 
девелоперам проектів 

 Акцент на схемі проектного фінансування



Рішення про 

схвалення проекту 

(ЄБРР)

Детальний розгляд проекту 

(Звіт за результатами розгляду)

Реалізація проекту і моніторинг

1. Надання девелопером заявки на розгляд проекту 

2. Проект 

відповідає 

критеріям 
3. Попередній розгляд проекту

(Звіт за результатами розгляду )

Підписання Мандатного листа з ЄБРР

Процес розгляду проекту



Досягнення ЮСЕЛФ

 165 отриманих заявок,  20+ активних проектів 

 Більшість запропонованих проектів вимагають суттєвого 
доопрацювання і вдосконалення для досягнення їх 
відповідності вимогам банку

 11 кредитних угод підписано (68 МВт):
Загальна вартість проектів €145 млн. євро
Загальна сума кредитів ЄБРР/ФЧТ €90 млн. євро

 6 об’єктів уведених в експлуатацію: 3 СЕС, 1 ВЕС, 1 біомаса,
1 біогаз (потужність 36,85 МВт, вартість 91,51 млн. євро)



Заявки на фінансування за типом 
технології і потужністю
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Заявки на фінансування за типом 
технології і кількістю заявок
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Основні вимоги до якісного 
біогазового проекту 

• Відокремлена і прозора організаційно-правова структура для реалізації проекту і 
відсутність репутаційних ризиків 

• Фінансові ресурси власників достатні для фінансування принаймні 40% вартості 
проекту за рахунок власних коштів 

• Стала технічна концепція і використання обладнання провідних виробників 

• Наявність учасника проекту відповідального за уникнення ризиків пов’язаних з 
будівництвом і введенням об’єкту в експлуатацію здатних надати відповідні 
гарантії 

• Наявність сталих і стабільних джерел постачання сировини (для біомаси/біогазу )

• Фінансова ефективність проекту 

• Готовність забезпечити відповідність вимогам соціальної і екологічної політики 
ЄБРР 



www.uself.com.ua



Дякую за увагу!

Проектний офіс ЮСЕЛФ

4-й поверх, офіс 4B

БЦ Хорайзен Офіс Тауерс

вул. Шовковична, 42-44

01601 Київ, Україна

Телефон підтримки: +38 095 8998 443

E-mail: info@uself.com.ua

Веб-сайт: www.uself.com.ua


