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Діяльність НЕФКО в Україні

• Портфель проектів НЕФКО містить понад 150 проектів в 
Україні, з них 50% впроваджених

• Портфель муніципальних проектів НЕФКО сягає 80
проектів в Україні

• Співпраця із Sida, E5P, 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 гарантії



Програми енергоефективності НЕФКО в Україні

На сьогодні загальні інвестиції у муніципальні проекти становлять
52 млн. євро кредитів та 22,7 млн. грантів

Проекти невеликого масштабу:

• Програма «Енергозбереження» – на даний момент це 9
млн євро кредитів та 2 млн євро грантів (E5P) для 41 проекту

• Програма «Чисте виробництво»/ДемоУкраїна –
становить 5 млн євро грантів (SIDA та E5P) та 7 млн євро
кредитів для 18 проектів

• Північна ініціатива гуманітарної підтримки та
енергоефективності – 6,5 млн євро грантів для 16 проектів
(Північні країни & E5P)

Проекти середнього масштабу:

• Інвестиційний фонд/Е5Р – становить близько 36 млн євро
кредитів та 9 млн грантів для 8 проектів



Програма кредитування 
“Енергозбереження”

Кредити у 

гривні в 

еквіваленті 

100-400 тис 

євро, 3% 

річних у грн, 

місцева 

гарантія

Окупність 

проекту до 4 

років, 

пільговий 

період до 1 

року

Енергозберіга

ючі заходи у 

громадських 

будівлях, 

кредит під 

місцеву 

гарантію



Енергозберігаючі заходи у 

двох дитячих садочках м. 

Долина
Сонячні 

колектори та 

твердопалив

ні котли на 

щепі у 2х 

дитячих 

садках та інші 

заходи

Щорічна 

економія 

617,5 тис грн, 

окупність 

проекту 4,4 

роки 

Загальні 

інвестиції 1,8 

млн грн, 

кредит 

НЕФКО 90%



Програма кредитування 

“Чисте Виробництво”

Окупність 

проекту до 4 

років, 

пільговий 

період до 1 

року

Забезпечення 

125%-200% 

від суми 

кредиту

Кредити 100-

500 тис євро 

(до 90% 

вартості 

проекту), 6% 

річних у євро



Виробництво меблів, с. Великий 

Березний, Закарпатська область
Лінія для 

більш

ефективної

обробки

деталей, 

зменшення

відходів

Загальні 

інвестиції 

209,2 тис 

євро, кредит 

НЕФКО 47%

Щорічна 

економія 36 

тис євро,  

окупність  

проекту 3,1 

роки

Виробництво 

меблів за 

стандартами 

міжнародної 

Лісної 

опікунської 

ради (FSC)



Модернізація малої ГЕС, Львівська область

Встановленн

я нових 

генераторів і 

турбін, 

модернізація 

гідроспоруд

Очищення 

водойми, 

створення 

рекреаційної 

зони

Загальні 

інвестиції 

426,4 тис 

євро, кредит 

НЕФКО 41%

Щорічна 

виробнича 

потужність 

842,8 кВтг, 

«Зелений» 

тариф, 

окупність 2,9 

роки 



Виробництво палет, Київська область

Загальні 

інвестиції 140 

тис євро, 

кредит 

НЕФКО 64%

Обладнання

для 

виробництва

брикет та 

твердопалив

ні котли Щорічна 

економія 96,2 

тис євро, 

окупність 

проекту 1,5 

роки 



«Зеленим» 

тариф, 

використання 

тепла для 

опалення, 

мінеральні 

добрива

Загальні 

інвестиції 6,3 

млн євро, 

кредит 

НЕФКО 46%

Свиноферма, Івано-Франківська 

область

2 біогазові 

установки 1,2 

та 1,1 МВт 

для 

виробництва 

тепла та 

електроенергі

ї



Північна ініціатива гуманітарної підтримки 
та енергоефективності (NIU)

Виділене 

грантове 

фінансування 

на суму 6,5 

млн євро

Грантове 

фінансування 

країн 

Північної 

Європи для 

міст України 

наближених 

до зони АТО

З 2015р. 

реалізується 

16 проектів 

на сході 

України, 7 

проектів 

завершено



Енергозберігаючий проект у 3 
медичних закладах м. Краматорськ

Грант 273,2 

тис євро, 

окупність 

проекту 14,2 

років

Теплові 

насоси для 

ГВС, заміна 

вікон та 

дверей, 

заміна ламп



Грант від 

фінського 

уряду 2,5 млн 

євро

Теплові 

насоси, 

сонячні 

панелі, 

вентиляція з 

рекуперацією 

тепла тощо

Школа 

прийматиме 

210 учнів, 

включаючи 

21 дітей з 

сімей ТПО

На базі школи 

буде 

створено 

центр 

психологічної 

підтримки 

біженців

Програма Північної ініціативи –
«Зелена школа»  смт. Антонівка (Херсон) 



Internet: www.nefco.org
НЕФКО створене робити 

невеликі кроки у правильному 
напрямі

//www.nefco.org

