
Надзвичайна кредитна програма для 
відновлення України

Європейського інвестиційного банку
(НКПВУ)



• НКПВУ – це програма фінансування проектів з відбудови соціальної
інфраструктури, метою яких є подолання наслідків військового конфлікту у
східній частині України, включаючи вирішення потреб внутрішньо
переміщених осіб, відновлення гідних умов життя людей у цільових регіонах
та наближення таких умов до сучасних стандартів

• Програма розрахована на період до 2020 року і запроваджена на підставі
Фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком від
22.12.2014 р., яка ратифікована Законом України від 22.04.2015 р.

• Центральні органи виконавчої влади, задіяні у реалізації НКПВУ:
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ (відповідальне),
Міністерство фінансів України

• Обсяг фінансування: кредит від ЄІБ на загальну суму 200 млн. євро
виділяється бенефіціарам з п’яти східних областей України окремими
траншами на фінансування попередньо відібраних субпроектів

• Кінцеві бенефіціари/виконавці: центральні органи державної влади, місцеві
державні адміністрації, органи місцевого самоврядування, а також державні
і комунальні підприємства

Основна інформація 



EUR 200 млн (до 15 траншів EUR 15-40 млн)

Відстрочка платежу кредиту – до 5 років

Основна інформація



Етапи реалізації НКПВУ

Конкурс пропозицій 
(Мінрегіон)

Підготовка заявок 
(кінцеві бенефіціари)

Відбір та 
затвердження 

субпроектів
(Мінрегіон, ГТД, ЄІБ)

Реалізація 
субпроектів

(кінцеві бенефіціари, 
підрядники)

Тендерні 
процедури

Фінансування 
робіт

Виконання 
робіт Звітування

Моніторинг Урегулювання
скарг

Етапи реалізації НКПВУ 



Умови фінансування
 фінансування у формі субвенцій загального та

спеціального фондів державного бюджету місцевим
бюджетам /постанова КМ України від 22.11.2015 р. №1068 в
ред. постанови від 04.10.2017 р. №754/

 тіло кредиту та відсотки погашаються за рахунок
коштів державного бюджету

 ПДВ за субпроектами першого пулу сплачується з
державного бюджету, за наступними – за рахунок
місцевих бюджетів (крім Донецької та Луганської
областей)

 умова надання субвенції – залишення
реконструйованих об’єктів у комунальній власності
громад та використання їх за призначенням протягом
20 років



Як надходять кошти

Окремий 
рахунок 

вибірки для 
коштів в EUR

Рахунок 
субпроекту

Рахунок 
субпроекту

Рахунок 
субпроекту

Підрядник

Підрядник
Підрядник

Заявки на вибірку коштів 
траншу

Угода про передачу частини коштів позики

Договір про виконання робіт
Договір про виконання робіт

Договір про виконання робіт

Як надходять кошти?  



22.12.2014 Підписано Фінансову угоду між Україною та ЄІБ щодо надання кредиту на 200 млн. EUR

22.04.2015 Прийнято Закон України про ратифікацію Фінансової угоди між Україною та ЄІБ

23.06.2015 та 
08.07.2015

Мінрегіоном проведено робочі наради з представниками ОДА та ЄІБ з метою забезпечення 
підготовки потенційними кінцевими бенефіціарами проектних пропозицій

серпень 2015 Сформований за пропозиціями ОДА перелік проектів передано в ЄІБ (486 проектів на 263 млн. EUR) 

25.11.2015
Порядок та умови надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам для реалізації 
проектів затверджено постановою КМ України від 25.11.2015 № 1068 (в редакції постанови від 
04.10.2017 № 307)

14.07.2016 Оголошено конкурс заявок на ІІ транш НКПВУ (подано 927 заявок з п’яти областей)

30.08.2016 Угода про впровадження НКПВУ №13010-05/88 між Мінфіном та Мінрегіоном

09.11.2016 Угода між Мінрегіоном, Мінфіном, Харківською облрадою та Департаментом капітального 
будівництва ХОДА про передачу частини коштів позики

грудень 2016 -
січень 2017

Департамент капітального будівництва ХОДА провів тендери через систему  PROZZORRO та визначив 
підрядників, з якими укладено договори на виконання робіт у 14 субпроектах на території м. Харків

травень 2017 Укладені договори знаходяться на погодженні в ЄІБ;
Проходить відбір субпроектів 2 пулу (понад 400 заявок з районів Харківської області та м. Харків)

жовтень 2017 Затверджено перелік субпроектів 2А пулу (33 субпроекти у Харківській області)

грудень 2017 -
січень 2018

Проведено повторні тендери за субпроектами 1 пулу у м. Харкові та Харківській області, укладені 
договори та додаткові угоди з підрядниками, пакети документів направлені на погодження до ЄІБ

Основні події НКПВУ 
/Харківська область/



667,7

UAH млн

69

UAH млн

90,1

14,4
245,3

74,8

243,1
6 500

4

26

Відбір субпроектів 1 пулу
/2015 рік/



2 030,8

UAH млн

201

117,78

303,15
1 297,22

217,61

6 952,9

4 95,06

Відбір субпроектів 2А пулу
/2017 рік/

927

UAH млн

16

33

41

100

11



17 субпроектів 
на загальну суму 246 млн. 531 тис. 961 грн.

/станом на 15.01.2018 р./

Субпроекти
першого пулу НКПВУ

у м. Харкові та Харківській області



Обласний центр профілактики 
та боротьби зі СНІДом

Обласний протитуберкульозний 
диспансер № 7

Харківський обласний клінічний 
перинатальний центр

Обласна дитяча клінічна 
лікарня Харківська обласна клінічна 

травматологічна лікарня

Обласна дитяча клінічна лікарня № 1

Обласна клінічна лікарня - Центр екстреної 
медичної допомоги та медицини катастроф

Обласна дитяча інфекційна клінічна лікарня

Обласний спеціалізований диспансер 
радіаційного захисту населення

ХАРКІВ
 10 КЗОЗ
 13 субпроектів
 187 611 318 грн.  

Замовник - Департамент капітального 
будівництва Харківської облдержадміністрації

Обласна клінічна інфекційна 
лікарня

Презентатор
Нотатки до презентації
Детальна 



Дергачівська школа-інтернат 
I ступеня “З любов’ю до дітей”

Вовчанський дошкільний навчальний 
заклад (ясла-садок) №1

Старомерчицька загальноосвітня 
школа I-III ступеня 

Ков’язький навчально-виховний 
комплекс (ЗОШ І-ІІІ ступенів –

дошкільний навчальний заклад)

Харківська область

4 субпроекти
58 920 643 грн.



76%

24%

Харків
Харківська область

Місцезнаходження субпроектів 1 пулу



4

13

Кількість субпроектів 1 пулу за сферами

Освіта Медицина



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

77 200

24 567
19 900

15 493 14 800 14 600 13 879
11 785 10 500 10 200 9 719 9 700 8 690

5 500

Вартість субпроектів 1 пулу за об’єктами, тис. грн.

1 Обласна клінічна лікарня - Центр екстреної медичної 
допомоги та медицини катастроф

2 Дергачівська школа-інтернат "З любов'ю до дітей"
3 Обласна дитяча інфекційна клінічна лікарня
4 Обласна дитяча клінічна лікарня
5 Харківський обласний клінічний перинатальний центр
6 Обласний протитуберкульозний диспансер №7
7 Ков'язький НВК
8 Вовчанський дошкільний навчальний заклад №1
9 Обласна дитяча клінічна лікарня №1

10 Обласна клінічна інфекційна лікарня

11 Обласний спеціалізований диспансер радіаційного захисту 
населення

12 Харківська обласна клінічна травматологічна лікарня
13 Старомерчицька ЗОШ Валківської районної ради
14 Обласний центр профілактики та боротьби зі СНІДом



5% 5%

11%

41%

6%

5%

8%

8% 8% 3%

Розподіл вартості субпроектів 1 пулу за об’єктами 
медичної сфери Обласний спеціалізований 

диспансер радіаційного захисту 
населення
Обласна клінічна інфекційна 
лікарня

Обласна дитяча інфекційна 
клінічна лікарня

Обласна клінічна лікарня - Центр 
екстреної медичної допомоги та 
медицини катастроф
Обласна дитяча клінічна лікарня 
№1

Харківська обласна клінічна 
травматологічна лікарня

Обласна дитяча клінічна лікарня

Харківський обласний клінічний 
перинатальний центр

Обласний протитуберкульозний 
диспансер №7

Обласний центр профілактики та 
боротьби зі СНІДом



15%

42%20%

23%

Розподіл вартості субпроектів 1 пулу за об’єктами 
освітньої сфери 

ЗОШ Школа-інтернат Дошкільні навчальні заклади НВК



33 субпроекти
на загальну суму 217 млн. 611 тис. 946 грн.

/станом на 15.01.2018 р./

Субпроекти
другого пулу (2А) НКПВУ

у Харківській області



7 субпроектів

Харківська область

33 субпроекти
217 611 946 грн.

8 субпроектів

1 субпроект

1 субпроект

1 субпроект

3 субпроекти

1 субпроект

3 субпроекти 2 субпроекти

1 субпроект5 субпроектів



Валківський район

Валківська ЦРЛ

Амбулаторія сімейної медицини, 
с. Сніжків

8 субпроектів
104 057 124 грн.

Шарівська ЗОШ

Огульцівська ЗОШ
ДНЗ «Ромашка», с. Ков’яги

Високопільська ЗОШ

Сидоренківська ЗОШ

Баранівська ЗОШ



Золочівський район

Золочівська ЦРЛ, 
головний корпус

Амбулаторія сімейної медицини,
с. Велика Рогозянка

Фельдшерський пункт, с. Макарове

Фельдшерський пункт, с. Перемога

Амбулаторія сімейної медицини, 
с. Феськи

Амбулаторія сімейної медицини, 
с. Писарівка

7 субпроектів
22 890 000 грн.

Золочівська ЦРЛ, 
будівля № 10



Лозівський район

2 субпроекти
6 222 287 грн.

м. Лозова
3 субпроекти
13 457 240 грн.

Лозівська ЦРЛ, 
акушерсько-генікологічне від.

Миколаївський НВК

Садовська ЗОШ

Лозівська міська лікарня,
поліклінічне від.

Лозівська міська лікарня,
педіатричне від.



Первомайський район

1 субпроект
14 746 243 грн.

Первомайська ЦРЛ

Первомайська ЗОШ №5 Первомайська ЗОШ №6

м. Первомаськйий
2 субпроекти
16 847 462 грн.



Вовчанський район
1 субпроект
17 967 766 грн.

Великобурлуцький район
1 субпроект
1 795 094 грн.

Амбулаторія сімейної медицини,
с. Вільхуватка

Вовчанська ЦРЛ



Дворічанський район

1 субпроект
1 963 051 грн.

м. Куп’янськ

3 субпроекти
9 921 760 грн.

Куп’янська міська лікарня, 
пологове відд.

ЦПМСД Дворічанського району

Куп’янська міська лікарня, 
відд. анестезіології, 

акушерське відд.

Куп’янська міська лікарня, 
будівля управління



Балаклійський район

2 субпроекти
2 082 806 грн.

Балаклійська ЦКРЛ, 
терапевтичне відд. №3

Шевелівський НВК



Кегичівський район

1 субпроект
3 642 011 грн.

Кегичівська ЦРЛ



Барвінківський район

1 субпроект
2 019 102 грн.

Барвінківська ЦРЛ



25%

75%

Джерела фінансування субпроектів 2А пулу НКПВУ в 
Харківській області

Місцеві бюджети

Державний бюджет



Вартість субпроектів 2А пулу, тис. грн.



11

22

Освіта Медицина

Кількість субпроектів 2А пулу за сферами

2

14

8 8

1



111 222,33

106 389,62

Освіта Медицина

Розподіл вартості субпроектів 2А пулу за сферами, тис. грн.



47,8%

10,5%

8,3%

7,7%

6,8%

6,2%

4,6%
2,9% 1,7%

1,0%
0,9%

0,9%

0,8%

Розподіл вартості субпроектів 2А пулу НКПВУ 
у Харківській області

Валківський район

Золочівський район

Вовчанський район

м. Первомайський

Первомайський район

м. Лозова

м. Куп'янськ

Лозівський район

Кегичевський район

Балаклійський район

Барвінківський район

Дворічанський район

Великобурлуцький 
район
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