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НЕФКО в Україні

• Портфель проектів НЕФКО містить близько 200 проектів 
в Україні, серед них половина муніципальних проектів 

• Загальні інвестиції в муніципальні проекти близько 100 
млн. євро

• Співпраця із Sida, E5P (Євросоюз), GIZ, USAID, Угода 
мерів

• Головні сектори: чисті технології, енергоефективність, 
відновлювальні джерела енергії, очистка стічних вод, 
модернізація промислових підприємств

• Рамкова угода між НЕФКО та Урядом України, підписана 
в 2010

• Місцеві запозичення та гарантії



NEFCO’s projects in municipal sector
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Кількість проектів 

у залежності від програми:

ESC – 41

DEMO – 17

NIU – 16

IF – 8

CPF – 1

Загальна кількість муніципальних

проектів – 84 

у тому числі 64 затверджених

Кількість потенційних проектів - 20



Програма ДемоУкраїна - Співпраця між 
Швецією та Україною у 2010р.

• Ствердження:

– Українські муніципалітети мають великі проблеми в сфері 
постачання комунальних послуг, таких, як централізоване 
опалення, водопостачання, водовідведення та поводження з 
побутовими відходами. За відсутності інвестицій та технічного 
обслуговування обладнання та споруди зношені.

– Український сектор централізованого теплопостачання 
величезний – більшість будинків у містах та  містечках 
підключені до мережі централізованого опалення.  

– Централізоване теплопостачання вважається сферою, яка має 
найбільший потенціал швидко реалізовувати інвестиційні 
проекти з ясною та прямою економією енергії та екологічними 
вигодами.

• Співпраця в цілях розвитку між Швецією та Україною 

зосереджена, окрім питань, пов'язаних з асоціацією ЄС, на 

природних ресурсах та екології.



Структура фінансування

• Для кожного проекту

– Позика (НЕФКО): максимум 500 000 євро під 

муніципальну гарантію – 6 %, виплата позики 

відповідно до періоду окупності проекту

– Грант (від Sida): максимум 300 000 євро

– Технічна допомога для підготовки проектів 

(бізнес-план) та впровадження (проект, тендерні 

документи, закупівлі, нагляд)

– Теплопостачальне підприємство фінансує, як 

мінімум, 15 % загального бюджету проекту



Найважливіші критерії

• Муніципалітет повинен мати змогу надати гарантію на суму 
позики

• Проекти мають зменшити енергоспоживання не менш ніж на 
30% та бути екологічно сталими

• Проекти мають бути рентабельними, доступними та 
фінансово життєздатними з періодом окупності не більше 8 
років

• Проекти мають базуватися на добре відомій та перевіреній 
технології

• Проекти повинні мати потенціал бути демонстраційними та 
стати прикладом найкращої практики

• Проекти повинні бути такими, щоб їх можна було повторити 



Як розвивалася програма

• У 2012 році були обрані перші 10 демонстраційних проектів у 

містах з населенням більше за 100 000 мешканців

• У 2013р. програма була розширена ще на 10 проектів (всього 

20) вже без обмеження щодо кількості мешканців

Cities where DemoUkrainaDH projects have been initiated

Vinnytsia Poltava Konotop Starokostiantiniv

Zhytomyr Kriyvy Rig Berdychiv Bila Tserkva

Oleksandria Donesk Myrgorod Chuguev

Kamyanets-

Podilsky

Severodonetsk Dnipro

Ivano-Frankivsk Ternopil Pavlograd

Kiev Chernivtsi Kamyanske

Міста в яких були ініційовані проекти DemoUkrainaDH

Вінниця Полтава Конотоп Старокостянтинів

Житомир Кривий Ріг Бердичів Біла Церква

Олександрія Донецьк Миргород Чугуїв

Кам'янець-

Подільський

Сєвєродонецьк Дніпро

Івано-Франківськ Тернопіль Павлоград

Київ Чернівці Кам'янське



Проекти завершені до цього часу



Модернізація системи теплопостачання котельні 
на вулиці Фрунзе в м. Полтава

Заходи:

- Заміна газових котлів

- Встановлення індивідуальних 
теплових пунктів

- Заміна старих трубопроводів 
на гнучкі труби для ЦТ щоб 
підключити ІТП до котельні

Загальні інвестиції: 594 950 євро

• Кредит НЕФКО – 39.5%

• Інвестиційний грант – 39.5%

• Щорічні заощадження:

- кошти– 72 000 євро

- природний газ – 30%

- теплова енергія – 32%

• Термін окупності: 7.3 років

• Проект пройшов необхідні 
процедури в грудні 2014 року,  
комунальне підприємство 
отримало 3 транші, остання 
виплата та завершення проекту 
очікується  в кінці 2015



Грант
1,5 mln

euro

Кредит
5 mln euro

Місто
2 mln euro

Проект “Термомодернізація бюджетних закладів в 

м.Києві/ЕСКО в бюджетних будівлях м.Києва

✓ Термомодернізація 12 бюджетних інституцій ; 

✓ Установка та модернізація ІТП у 224 бюджетних 

закладах;

✓ Модернізація освітлення у 33 бюджетних 

закладах.

Розрахункова економія в результаті проекту 

приблизно

33 МВт годин/рік або 30 мільйонів грн./рік

Окупність до 5 років

Кредитна і грантова угоди  між НЕФКО та Києвом були підписані 13

листопада,  2013



THE ECONOMIC EFFECT

Дитячий садок № 224 



✓Термомодернізація 5 
бюджетних інституцій ; 

✓Установка  ІТП;

✓ Модернізація освітлення у 
бюджетних закладах.

Розрахункова економія в результаті проекту 

приблизно

2,3 мільйонів грн./рік

Окупність до 7,24 років

Проект затверджений НЕФКО у 2016 році. Зараз знаходиться 
на погодженні в Мінфіні.  Співпраця з USAID “Municipal 

Energy Reform in Ukraine”.

Еенргоефективність у школах 
м.Хмельницького

60%
30%

10% Кредит 
НЕФКО

Грант 
Е5П

Внесок 
міста



Енергоефективні заходи в госпіталі 
м.Курахове – інфекційний відділ

Проект затверджений НЕФКО у 2016 році. Зараз знаходиться 
на погодженні з донорами Фонду.  Госпіталь знаходиться 12 

км від лінії фронту. Використовується для поранених. 
Населення 20 тис. чоловік, 10 тис. ВПО.

70%

30%

Гранти

Грант 
НІУ 
НЕФКО

Грант 
Е5П

✓Термомодернізація будівлі; 

✓Відновлення системи опалення

✓Установка  ІТП;

✓ Модернізація освітлення





Спеціальна 
програма 

кредитування

Загальна вартість 

програми

EUR 5 000 000 



Більш ніж 3000 

сімей на суму 

55 000 000 грн.



НЕФКО створена для здійснення 
невеликих кроків в правильному 

напрямі




