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Стислий опис проекту 

Проект «Вища освіта України» 

(далі – «Проект» або «Проект ВОУ»). 

 

A. Мета проекту 

Проект має на меті оновити навчальні, дослідницькі та допоміжні споруди у відібраних університетах 
України з метою покращення: 

 енергоефективності будівель та зменшення експлуатаційних витрат державних вищих 
навчальних закладів 

 якості викладання, навчання, навчальних, науково-дослідних та житлових будівель.   

Передбачається, що Проект приведе експлуатаційні умови цих будівель (внутрішня температура, 
повітрообмін тощо) до мінімально необхідних норм. Крім того, Проект забезпечить значне 
скорочення викидів парникових газів. 

Комплекс конкретних будівель та відповідні інвестиції в енергоефективність по кожному 
університету («Кінцевий бенефіціар») являють собою субпроект. Субпроекти разом складають 
Проект. 

Б. Фінансування Проекту 

Фінансування Проекту у сумі до 160 мільйонів євро здійснюється Європейським Інвестиційним 
Банком (ЄІБ), Північною Екологічною Фінансовою Корпорацією (НЕФКО) та Фондом 
Східноєвропейського Партнерства з Енергоефективності та Довкілля (Фонд E5P). 

Європейський інвестиційний банк 

19 грудня 2016 року Україна, в особі Міністерства фінансів, та ЄІБ уклали Фінансову Угоду. 
Відповідно до Фінансової Угоди, ЄІБ погодився надати кредит у розмірі 120 мільйонів євро.   

Фінансову Угоду між Україною та ЄІБ було ратифіковано Законом України від 8 листопада 2017 року.  

Північна екологічна фінансова корпорація (НЕФКО) 

19 грудня 2017 року Україна, в особі Міністерства фінансів, та НЕФКО уклали Фінансову Угоду. 
Відповідно до Фінансової Угоди, НЕФКО погодилася надати кредит у розмірі 30 мільйонів євро. 

Фінансову Угоду між Україною та НЕФКО було ратифіковано Законом України від 20 червня 2018 
року.  

Фонд Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля 

18 грудня 2018 року Україна, в особі Міністерства освіти і науки, та Європейський Інвестиційний 
Банк уклали Грантову угоду у розмірі 10 мільйонів євро. 

Грантова угода поки що ратифікована не була. 

Місцеві податки та збори 

ПДВ та інші податки та збори не підлягають фінансуванню ЄІБ та E5P. Очікується, що університети-
учасники покриють відповідні податки та збори включаючи ПДВ. 
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В. Організація проекту 

Група координації проекту (ГКП) є основним органом, що здійснює контроль і координацію в рамках 
проекту. ГКП складається з представників основних зацікавлених сторін проекту, таких як ЄІБ, 
НЕФКО, Міністерство освіти і науки та Міністерство фінансів.  

Впровадження проекту ВОУ підтримується консультантами, залученими ЄІБ (Консультант ГУПП1, що 
надає допомогу ГУПП та університетам, що фінансуються ЄІБ) та НЕФКО (Консультант НЕФКО, що 
надає допомогу університетам, що фінансуються НЕФКО) з використанням донорського грантового 
фінансування. 

Міністерство освіти і науки України (МОН, Ініціатор) здійснює загальний нагляд та несе 
відповідальність за виконання Проекту. Ініціатором була створена Група з управління та підтримки 
проекту (ГУПП) для підтримки впровадження, координації, нагляду та адміністрування проекту ВОУ. 

Членами ГУПП є чиновники МОН, які виконують обов'язки, пов'язані з діяльністю ГУПП. 

Міністерство фінансів України (Мінфін) є центральним органом влади, який діє від імені 
Позичальника (Україна), здійснює моніторинг діяльності Проекту ВОУ, а також нагляд, координацію 
та узгодження всіх фінансових операцій в рамках Проекту ВОУ.  

Кожен університет-учасник, як Кінцевий бенефіціар проекту, несе відповідальність за 
реалізацію свого субпроекту. З цією метою Кінцевий бенефіціар повинен створити оперативну 

Групу з реалізації проекту (ГРП). 

На операційному рівні реалізацією проекту керується Операційним посібником проекту (ОПП) на 
основі положень Фінансових угод ЄІБ та НЕФКО та інших керівних документів, що стосуються 
закупівель 2 та інших аспектів. ОПП було узгоджено з ЄІБ та НЕФКО. ОПП був офіційно затверджений 
до використання ГУПП у червні 2019 року. В ході реалізації Проекту ОПП буде доповнюватися 
новими інструкціями чи процедурам, необхідними для впровадження. 

Г. Етапи проекту 

Проект ВОУ складається з двох етапів: Етап I: попередньо відібрані університети, перелічені у 
Фінансовій угоді; Етап II: університети, визначені за допомогою конкурсного відбору. 

Перший етап включає наступні університети: 

№ Університет Місцезнаходження Фінансування 

1 
Національний університет «Львівська 
політехніка» 

Львів ЄІБ 

2 
Національний технічний університет 
«Харківський політехнічний інститут» 

Харків ЄІБ 

3 
Чернігівський національний технологічний 

університет 
Чернігів ЄІБ 

4 Сумський державний університет Суми ЄІБ 

5 
Національний університет «Полтавська 
політехніка імені Юрія Кондратюка» 

Полтава ЄІБ 

                                                
1 З 2019 по 2021 роки ГУПП та університети, що фінансуються ЄІБ, отримують підтримку консорціуму компаній 
на чолі з фірмою Рамболл. 
2 Наприклад, Посібник з питань закупівель для проектів, що фінансуються ЄІБ, розміщений на веб-сторінці 
https://www.eib.org/publications/guide-to-procurement. 
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№ Університет Місцезнаходження Фінансування 

6 Вінницький національний технічний університет Вінниця ЄІБ 

7 
Національний педагогічний університет імені М. 
П. Драгоманова 

Київ НЕФКО 

 

Етап ІІ включає наступні університети3: 

№ Університет Місцезнаходження Фінансування 

1 
Національний університет міського господарства 
ім. О. М. Бекетова в Харкові 

Харків ЄІБ 

2 
Івано-Франківський національний технічний 
університет нафти і газу 

Івано-Франківськ ЄІБ 

3 Національний аерокосмічний університет "ХАІ" Харків ЄІБ 

4 
Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка 

Київ ЄІБ 

5 Національний університет харчових технологій Київ ЄІБ 

6 
Одеська державна академія будівництва і 
архітектури 

Одеса ЄІБ 

7 
Луцький національний технічний університет 
(Луцьк) 

Луцьк НЕФКО 

8 
Східноєвропейський національний університет 
імені Лесі Українки 

Луцьк ЄІБ 

9 
Львівський національний університет імені Івана 
Франка 

Львів НЕФКО 

10 
Національний університет «Києво-Могилянська 
академія» 

Київ ЄІБ 

11 
Національний університет управління водними 
ресурсами та природокористування 

Рівне ЄІБ 

12 
Прикарпатський національний університет імені 
Василя Стефаника 

Івано-Франківськ НЕФКО 

13 Ужгородський національний університет  Ужгород НЕФКО 

14 
Київський національний університет будівництва 
та архітектури 

Київ НЕФКО 

 

                                                
3 Відбір університетів Етапу ІІ було завершено у липні 2019 року. 


