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РЕЗУЛЬТАТИ 

заключного моніторингу 

проекту «Підтримка реалізації німецького фінансового 

співробітництва з Україною»   
     (повне найменування проекту (програми) 

Піврічний/річний/заключний (зазначити 

необхідне) 

Заключний 

Період звітування 01.11.2016– 15.05.2021 

1. Вихідні дані проекту (програми) 

Партнер з розвитку Уряд ФРН в особі Федерального міністерства 

економічного співробітництва та розвитку 

(BMZ) 

Бенефіціар Міністерство фінансів України 

Реципієнт Міністерство фінансів України 

Номер реєстраційної картки проекту № 3505-02 від 17.11.2020 

2. Інформація про досягнення очікуваних результатів 

Узагальнені результати реалізації проекту 

(програми) в кількісних та/або якісних 

показниках  

Основною метою проекту була прозора, 

ефективна й продуктивна реалізація фінансового 

співробітництва між Україною та Німеччиною.  

Ціль проекту полягала у наданні постійної 

підтримки через Офіс KfW у Києві Посольству 

Німеччини та Міністерству фінансів України, а 

також іншим відповідним урядовим органам. 

Мета та ціль ціль були досягнуто протягом 

реалізації проекту. 

Проект мав наступні завдання: 

- здійснення технічної та адміністративної 

діяльності, пов’язаної з проектами та 

програмами фінансового співробітництва між 

Україною та Німеччиною – завдання виконано; 

- реалізація, за узгодженням із українськими 

установами-партнерами, загальної діяльності 

для сприяння фінансовому співробітництву – 

завдання виконано; 

- представлення KfW в Україні – завдання 

виконано; 

- надання підтримки подальшій гармонізації 

українських процедур з процедурами 

фінансового співробітництва – завдання 

виконано. 

Впродовж періоду реалізації проекту надавалась 

консультативна підтримка галузевому 

координуванню робіт в сфері 

енергоефективності, сталого економічного 



розвитку, ефективного управління та підтримки 

внутрішньо переміщених осіб. 

Взято участь у підготовці та проведенні 

засідання двосторонньої Групи Високого Рівня у 

жовтні 2016 року та міжурядових перемовин у 

листопаді 2016 року.  

Підтримка надавалась у процесі оцінювання, 

відбору та обговорення потенційних 

інвестиційних проектів та опрацювання проектів 

кредитних угод за всіма напрямками у рамках 

німецького Незв’язаного фінансового кредиту 

для України, призначеного для відновлення та 

реконструкції інфраструктури у Східній Україні. 

 

Зокрема, через Офіс KfW в Україні надавалась 

постійна підтримка Уряду України, 

міністерствам та відомствам, передусім – 

Міністерству фінансів України, у підготовці та 

реалізації проектів і програм фінансового 

співробітництва між Україною та Німеччиною. 

 

Також офісом KfW в Україні надавалася 

підтримка діяльності Агентства інвестицій та 

розвитку Німеччини (Deutsche Investitions und 

Entwicklungsgesellschaft – DEG) та Фінансування 

міжнародних проектів та експорту (IPEX), які 

знайшли в Україні клієнтів серед приватного 

бізнесу. 

 

У 2018 році надавались консультації щодо видів 

юридичних документів та погоджень, 

необхідних як основа для реалізації конкретних 

проектів і програм. 

Надвалась підтримка в організації та проведенні 

консультацій для забезпечення укладення 

кредитних угод за напрямками «Енергетика» та 

«Поставка товарів» у рамках Незв’язного 

фінансового кредиту для України. 

 

За підтримки та ініціативи Міністерства 

фінансів України було запроваджено практику 

перегляду портфелю проектів KfW в Україні з 

метою підвищення ефективності спільної 

роботи. У 2019 та у 2021 роках відбулися 

перегляди портфелю, за результатами яких було 

підготовлено окремі доручення, спрямовані на 

вирішення найбільш нагальних питань співпраці 

в рамках фінансового співробітництва 

Німеччини з Україною. 

Серед основних результатів роботи – надання 

підтримки у супроводженні підписання та 

впровадження кредитних та грантових проектів 

між Урядом ФРН та Урядом України у сферах 

енергетики, підтримки малого та середнього 

бізнесу, підтримки внутрішньо переміщених 



осіб, розвитку соціальної інфраструктури тощо.  

 

Зокрема, за підтримки та супроводу Офісу KfW 

в Україні у період з 2016 по 2018 роки було 

підписано кредитні угоди з українською 

стороною на загальну суму близько                  

150 млн євро. Очікується рішення німецької 

сторони щодо прийнятних напрямів залучення 

невикористаної частини Незв’язаного 

фінансового кредиту у розмірі 150 млн євро. 

 

З 2018 по 2021 роки лише на проекти 

Українського фонду соціальних інвестицій були 

залучені (угоди підписано та проекти 

впроваджуються) грантові кошти на суму майже 

40 млн євро, зокрема:  

1. УФСІ VI – 9,0 млн євро; 

2. УФСІ VII – 14,45 млн євро; 

3. УФСІ VIII – 13,1 млн євро. 

Для підтримки пільгового кредитування житла 

для внутрішньо переміщених осіб було залучено 

25,5 млн євро грантових коштів, активна фаза 

впровадження цього проекту розпочнеться у 

липні 2021 року.  

Значним результатом роботи у співпраці з 

Міністерством фінансів України та Урядом 

України є укладення Угоди між Урядом ФРН та 

КМУ про фінансове співробітництво 

(асигнування  2012 - 2019 років). 

Зазначена міжурядова угода, ратифікована 

15.06.2021 Верховною Радою України, дає 

можливість для залучення пільгового 

фінансування від Уряду ФРН обсягом до         

214,6 млн євро для впровадження інвестиційних 

проектів у вигляді кредитів та грантового 

фінансування обсягом до 40 млн євро на 

найближчі роки.  

Посилання на інтернет-ресурси, де 

розміщено інформацію про результати 

реалізації проекту (програми) та інші 

матеріали або документи, розроблені в 

рамках проекту (програми) 

https://usif.ua/ 

https://bdf.gov.ua/ 

https://ua.energy/yevrointegratsiya/spivrobitnytstvo-

z-mfo/ 

http://snpa.in.ua/ 

https://proifi.gov.ua/ 

Загальна сума витрачених під час 

реалізації проекту (програми) коштів 

міжнародної технічної допомоги на 

кінець звітного періоду (за наявності), 

у тому числі за категоріями: 

1 235 446,00 євро 

послуги з організації тренінгів, навчання, 

опитування, інформаційні кампанії 
3 000,00 євро 

консультативні послуги 
13 000,00 євро 



послуги для іноземного персоналу 
25 300,00 євро 

обладнання 
- 

зв’язок 
2 110,00 євро 

консультаційні послуги 
3 556,00 євро 

будівельні, ремонтні роботи, технічний 

нагляд 
- 

оренда, витрати на утримання офісу 
37 385,00 євро 

адміністративні витрати виконавця 

 
1 151 095,00 євро 

3. Порівняння запланованих результатів проекту (програми) з досягнутими 

Кількісні та/або якісні критерії 

результативності проекту 

(програми) 

Заплановані 

результати на кінець 

звітного періоду 

Фактичні результати на кінець 

звітного періоду 

Надання через Офіс KfW в 

Україні постійної підтримки 

міністерствам та відомствам у 

підготовці та реалізації проектів 

та програм фінансового 

співробітництва між Україною та 

Німеччиною. 

 

Сприяння у реєстрації проектів 

технічної допомоги (грантового 

фінансування або грантових 

елементів у складі кредитних 

проектів), пов'язаних з 

інвестиціями 

 

Сприяння 

підготовці та 

підписанню угод 

щодо кредитних та 

грантових проектів 

(в цілому)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підписання та 

впровадження 

грантової угоди 

«Житло для 

внутрішньо-

переміщених осіб» 

(перший транш).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ратифікація 15.06.2021 

Верховною Радою України Угоди 

між Урядом ФРН та КМУ про 

фінансове співробітництво 

(асигнування  2012 - 2019 років). 

Зазначена міжурядова угода дає 

можливість для залучення 

пільгового фінансування від 

Уряду ФРН обсягом до 214,6 млн 

євро для впровадження 

інвестиційних проектів у вигляді 

кредитів та грантового 

фінансування обсягом до 40 млн 

євро на найближчі роки. 

 

 

03.06.2020 укладено та 02.12.2020 

ратифіковано міжурядову угоду 

(проект «Житло для внутрішньо 

переміщених осіб») між КМУ та 

Урядом ФРН на загальну суму 

25,5 млн євро. 

 

Грантова та проектна угода між 

КМУ та KfW підписана 

28.12.2020, у січні 2021 року було 

укладено Окрему угоду між 

Держмолодьжитлом та KfW.         

У липні 2021 року планується 

перший розіграш, а повна вибірка 

коштів очікується до середини 

2022 року. В рамках цієї 

програми кошти буде спрямовано 

на пільгові кредити (під 3% 

річних) для внутрішньо 

переміщених осіб із створенням 

револьверного фонду для 

реінвестування у нові кредити 

коштів, які будуть виплачені 



 

 

 

 

Подальша 

реалізація проектів 

«Підвищення 

ефективності 

передачі 

електроенергії 

(модернізація 

підстанцій)», 

«Реконструкція 

підстанцій у cхідній 

частині України».  

 

 

 

 

 

 

 

 

Продовженя роботи 

з підготовки 

інвестиційного 

проекту 

«Підвищення 

ефективності 

передачі 

електроенергії 

(реконструкція 

трансформаторних 

підстанцій) – ІІ» 

(асигнування 

Федерального 

Уряду Німеччини 

2016 року). 

 

Проект «Проект 

муніципального 

водного 

господарства міста 

Чернівці, Стадія I» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВПО, що отримали кредит від 

Держмолодьжитла.  

 

 

З Мінфіном та Мін’юстом 

опрацьовано можливість 

кредитування нового проекту 

НЕК «Укренерго» під державну 

гарантію.   

 

Триває впровадження проектів 

«Підвищення ефективності 

передачі електроенергії 

(модернізація підстанцій)» та 

«Реконструкція підстанцій у 

східній частині України». За 

результатами 2020 року за 

зазначеними проектами 

Укренерго отримало близько          

25,1 млн євро, а у 1 півріччі 2021 

року близько 8,4 млн євро 

пільгового кредитування KfW. 

 

За проектом «Підвищення 

ефективності передачі 

електроенергії (модернізація 

підстанцій) ІІ» з Українською 

стороною спільно 

опрацьовуються проекти угод, 

якими передбачається надання 

кредиту під державні гарантії. 

 

 

 

 

 

 

 

 

На Стадію 1 було надано         

17,00 млн євро кредитних коштів, 

а також 3,00 млн євро грантових 

коштів. На Стадію 2 передбачено 

21,55 млн євро кредитних коштів, 

а також 2,00 млн євро грантових 

коштів. На Стадію 3 передбачео 

23,00 млн євро кредитних коштів. 

В рамках реалізації проекту 

Стадія 1, а також у напрямку 

підготовки Стадії 2 було 

проведено тендер по гіпохлориту, 

контракт по тендеру підписано 

наприкінці квітня. Також 

проведено тендер за роботами на 

магістральному водоводі, наразі 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сприяння 

підготовці та 

підписанню угод 

щодо кредитних та 

грантових проектів 

по конкретних 

напрямках  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проходить фінансова оцінка 

отриманих пропозицій та 

готується звіт із закупівель. 

Підготовку проектної 

документації по Стадії 2 та Стадії 

3 буде виконувати компанія 

COWI, яка стала переможцем 

тендеру та з якою 30.10.2020 було 

підписано контракт. 

 

 

З 2018 по 2021 роки на проекти 

Українського фонду соціальних 

інвестицій (УФСІ) були залучені 

(угоди підписано та проекти 

впроваджуються) грантові кошти 

на суму майже 40,0 млн євро, 

зокрема:  

1. УФСІ VI – 9,0 млн євро – 

грант спрямований на 

створення житла для 

внутрішньо переміщених 

осіб та покращення 

соціальної інфраструктури 

в громадах, що приймають 

ВПО; 

2. УФСІ VII – 14,45 млн євро 

– грант, спрямований на 

покращення надання 

медичних послуг на сході 

України (реконструкція та 

ремонт амбулаторій та 

шпиталів, закупівля 

медичного та захисного 

обладнання); 

3. УФСІ VIII – 13,1 млн євро 

– грант, спрямований на 

покращення надання 

медичних послуг на сході 

України (реконструкція та 

ремонт амбулаторій та 

шпиталів, закупівля 

медичного та захисного 

обладнання). 

 

В рамках проекту 

«Фінансування агросектору» 
було підписано дві угоди про 

надання субординованого боргу у 

розмірі 17,0 млн USD з ОТП 

Лізинг та 3,5 млн USD з ПАТ 

Банк Львів. Вибірка коштів була 

здійснена обома партнерами. 

Запланована тривалість проекту – 

7 років. Наразі іде тендер на 



консультаційні послуги для обох 

фінансових інституцій.  

 

В рамках підписаної програми 

ЄС Підтримка Сходу України. 

KfW через Фонд розвитку 

підприємництва 
(правонаступник Німецько-

Українського фонду) впроваджує 

компонент «FinancEast». 

Програма передбачає надання 

часткової компенсації суми 

кредиту або лізингового 

контракту малому та середньому 

бізнесу, що працює на 

підконтрольній території 

Донецької та Луганської 

областей, через банки та лізингові 

компанії. В грудні 2019 року було 

офіційно оголошено про запуск 

проекту та були підписані угоди 

між НУФ та партнерськими 

фінансовими установами (ОТП 

Лізинг, Ощадбанком та 

Укргазбанком). Загалом від 

початку проекту було 

профінансовано 118 проектів 

МСП на загальну суму 513 млн 

грн, при цьому розмір 

компенсації від ЄС склав 209 млн 

грн. Попит з боку МСП на 

фінансування залишається 

високим. 

 

В рамках Проекту 

«Забезпечення водної безпеки у 

громадах вздовж лінії 

розмежування в Донецькій та 

Луганській областях у 2018 -

2019 рр» у співпраці з ЮНІСЕФ, 

проведено оцінку водоканалів у 

Донецькій області.  

 

Тривають консультації сторін 

щодо підготовки проектів 

«Рефінансування 

енергоефективності для 

українських підприємств через 

банківський сектор – Фонд 

розвитку підприємництва  

(ФРП ІІІ)» та «Рефінансування 

енергоефективності для 

українських малих та середніх 

підприємств через фінансовий 

сектор – Фонд розвитку 



підприємництва (ФРП ІV)» 
 

Розпочалося впровадження 

проекту з реформування 

професійно-технічної освіти 

України  «EU4Skills: кращі 

навички для сучасної України» 
(фінансується ЄС, 

впроваджуватиметься KfW та 

УФСІ). У липні 2020 року були 

підписані Фінансова та проектна 

угода та Окрема угода з 

виконавцем  проекту – 

Українським фондом соціальних 

інвестицій. Визначені заклади 

професійно-технічної освіти, які 

будуть відремонтовані та 

оснащені в рамках Проекту. 

Проведено технічну оцінку 

обраних закладів освіти та 

визначено обсяг робіт та перелік 

обладнання, що буде придбане. 

Розпочався процес підписання 

меморандумів задля 

започаткування співробітництва з 

ОДА та закладами професійно-

технічної освіти. 

 

Триває процес розробки проекту 

«Професійна освіта та 

навчання у Східному 

партнерстві» (фінансується 

Урядом Німеччини). 

Міністерством освіти та науки 

України було запропоновано три 

заклади професійно-технічної 

освіти, які будуть фінансуватися в 

рамках проекту.  

 

Надано підтримку Мінрегіону в 

рамках підготовки документів для 

ініціювання проекту 

«Енергоефективність у 

громадах» (25,5 млн євро). 

07.12.2020 Мінфіном прийнято 

рішення про доцільність 

підготовки Проекту. З 

Українською стороною спільно 

опрацьовуються проекти Угоди 

про кредит та грант та Окремих 

угод.  

 

 

4. Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проекту (програми) 



Впродовж періоду реалізації проекту Офісом KfW на постійній основі надавалась 

консультативна підтримка галузевому координуванню робіт в сфері енергоефективності, 

сталого економічного розвитку, фінансової підтримки, ефективного управління, освіти, 

соціальної сфери, підтримки місцевого самоврядування, агросектору та внутрішньо 

переміщених осіб, в тому числі у рамках надання окремої підтримки урядовим установам з 

боку KfW. 

Офісом KfW в Україні надавалась систематична підтримка ЦОВВ у підготовці та реалізації 

проектів і програм фінансового співробітництва між Україною та Німеччиною. 

17.12.2020 укладено та 15.06.2021 ратифіковано Угоду між Урядом ФРН та КМУ про 

фінансове співробітництво (асигнування  2012 - 2019 років). Зазначена міжурядова угода дає 

можливість для залучення пільгового фінансування від Уряду ФРН обсягом до 214,6 млн 

євро для впровадження інвестиційних проектів у вигляді кредитів та грантового 

фінансування обсягом до 40 млн євро на найближчі роки. 

03.06.2020 укладено та 02.12.2020 ратифіковано міжурядову угоду (проект «Житло для 

внутрішньо переміщених осіб») між КМУ та Урядом ФРН на загальну суму 25,5 млн євро. 

28.12.2020 укладена Грантова та Проектна угода між Кабінетом Міністрів України в особі 

Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, Державним 

фондом сприяння молодіжному житловому будівництву та KfW на надання 25 500 000 євро – 

проект «Житлові приміщення для внутрішньо переміщених осіб».  

За підтримки та ініціативи Міністерства фінансів України було запроваджено практику 

перегляду портфелю проектів KfW в Україні з метою підвищення ефективності спільної 

роботи. У 2019 та у 2021 роках відбулися перегляди портфелю, за результатами яких було 

підготовлено окремі доручення, спрямовані на вирішення найбільш нагальних питань 

співпраці в рамках фінансового співробітництва Німеччини з Україною. 

Надано підтримку в рамках реалізації проектів: 

- «Проект муніципального водного господарства міста Чернівці, Стадія I», а також у 

напрямку підготовки наступних Стадій 2 та 3 проекту; 

- «Підвищення ефективності передачі електроенергії (модернізація підстанцій)», 

«Реконструкція підстанцій у cхідній частині України». 

Надано підтримку в рамках підготовки проектів: 

- «Енергоефективність у громадах» (25,5 млн євро); 

- «Підвищення ефективності передачі електроенергії (модернізація підстанцій) ІІ»; 

- «Рефінансування енергоефективності для українських підприємств через банківський 

сектор – Фонд розвитку підприємництва  (ФРП ІІІ)» та «Рефінансування енергоефективності 

для українських малих та середніх підприємств через фінансовий сектор – Фонд розвитку 

підприємництва (ФРП ІV)». 

З 2018 по 2021 роки надано сприяння у підготовці проектів Українського фонду соціальних 

інвестицій (УФСІ), в рамках яких були залучені грантові кошти на суму майже 40,0 млн 

євро. 

5. Проблемні питання та/або пропозиції 

Не виявлено 

 

 

 

Заступник Міністра фінансів України                                                           Олександр КАВА 


