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Політики МФО 

в секторі проектів з енергоефективності:



Мета проектів сектору 

енергоефективності:

• Надати допомогу в підвищенні економічної та
енергетичної ефективності. Мінімізувати
витрати паливно-енергетичних ресурсів.
Удосконалити інституційний потенціал.
Інвестувати у підвищення надійності
функціонування систем за рахунок їх
реконструкції/модернізації. Поліпшити
екологічну ситуацію регіонів.
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Складові проектів

• Прозорість;

• Комплексність;

• Самоокупність;

• Покращення стану навколишнього середовища 
(PLESA);

• Покращення якості послуги для кінцевого 
споживача.



Загальні Умови
• Угоди про позики є міжнародними 

документами;

• Кошти надаються під гарантії держави;

• Кошти є цільовими;

• Кошти рефінансуються державою на умовах 
визначених під час надання позики;

• Проекти готуються відповідно до 
внутрішньодержавних процедур;

• Проекти виконуються в рамках міжнародних 
процедур;

• Проекти супроводжуються спеціальними 
групами впровадження.



Ресурси

• International Bank for Reconstruction and 
Development (IBRD);

• Clean Technology Fund (CTF); 

• Swedish International Development Cooperation 
Agency (SIDA); 

• Canadian  International Development Agency 
(CIDA);

• United States Agency for International 
Development (USAID).



UDHEEP

• Грант на 1 млн. дол. США від Фонду чистих
технологій на підготовку проекту;

• Загальна вартість проекту 382 млн. дол. США,
(МБРР – 332 млн. дол. США, ФЧТ – 50 млн.
дол. США);

• Підтримка з боку міжнародних агенцій
розвитку;

• Розвиток людського потенціалу;

• Світовий досвід;

• Сучасні технології;
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Фінансові умови надання позик МБРР

• Термін реалізації 6 років (2014-2020);

• Термін погашення – 18 років;

• Пільговий період  – 5 років;

• Дати сплати відсотків за обслуговування та 
погашення  основної суми позик  – 15 червня та 
15 грудня;

• Відсоткова ставка – на основі LIBOR ± «змінний 
спред»; 

• Разова комісія – 0,25% від суми позики;

• Послуги Мінфіну – 0,01%* річних від вибраної та
непогашеної суми субкредиту.



Фінансові умови надання позик ФЧТ

• Термін реалізації 6 років (2014-2020);

• Термін погашення – 20 років;

• Пільговий період – 10 років;

• Дати сплати відсотків за обслуговування та
погашення основної суми позик – 15 червня та
15 грудня;

• Відсоткова ставка – 0,75%;

• Разова комісія – 0,45% від суми позики;

• Послуги Мінфіну – 0,01%* річних від вибраної та
непогашеної суми субкредиту.



Ефект від впровадження

• Бенефіціари проекту 2 млн. споживачів;

• Щорічне скорочення викидів в атмосферу 

шкідливих речовин на 600 тис тон; 

• Щорічна економія теплової енергії на 500 тис. 

ГКал.; 

• Щорічна економія коштів на закупівлю 

енергоносіїв та оперативне управління 337 

млн. грн. (у цінах 2015 року).
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