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 Зміст Програми

Фінансування  у розмірі 75 млн. євро для стимулювання ЕЕ інвестицій у 
житловий сектор України. 

15 млн євро - компенсації фізичним особам та ОСББ

Технічна 
допомога

E5P фінансує гранти для населення за програмою
IQ energy у обсязі 15 млн. євро та технічну допомогу
для реалізації програми.

Швеція надає підтримку IQ energy через Шведське
Агентство з Міжнародного Співробітництва та
Розвитку (Sida) та співфінансує технічну допомогу
для реалізації програми.

Європейський Союз надає підтримку Програмі IQ
Energy за допомогою внесків у багатосторонній
донорський фонд E5P.

Федеральне міністерство фінансів Австрії надає
підтримку ЄБРР в розробці програмних інструментів з
реалізації програм сталого енергетичного розвитку

ДОНОРИ:

- це допомога щодо енергоефективності житлового сектору України, 
розроблена Європейським банком реконструкції та розвитку (ЕБРР) 



Покупка в кредит обладнання

Вигідні умови, без початкових внесків і довідки про доходи, рішення – 10 
хвилин,  можливість придбати товар у без% розстрочку, є можливість 

отримати кредит на суми від 300 тис грн на комплексні проекти 

Модернізація\Утеплення житла
(приватні будинки та квартири)

Подача заявки та отримання
компенсації www.iqenergy.org.ua



www.iqenery.org.ua

http://www.iqenery.org.ua/




http://www.iqenergy.org.ua/news/page/2
http://24tv.ua/v_ukrayini_pratsyuye_pilgova_programa_z_energoefektivnosti_zhitlovogo_sektoru_n736707

http://www.iqenergy.org.ua/news/page/2
http://24tv.ua/v_ukrayini_pratsyuye_pilgova_programa_z_energoefektivnosti_zhitlovogo_sektoru_n736707


1. Update щодо обсягів кредитів
2. Середній кредит – 20 тис грн
3. Є комплексні проекти на декілька категорій, сума кредитів 300 тис- 450 тис 

грн, сума грантів – до 3000 евро.

4. З вересня – виплати грантів- компенсацій
1. Швидко
2. Всі заявки затверджені в липні – виплачені в повному обсязі в 

вересні
3. Заявки затверджені в серпні - з 29.09 виплачуються наразі
4. З 24.10.16 розпочато виплати за вересень 

5. Найбільша категорія - вікна

Результати





Переваги IQ energy

1. Вигідні умови по кредитах (в тому числі розстрочка):

• без початкових внесків
• без довідки про доходи
• 10 хвилин прийняття рішення
• Кредитні експерти в ТЦ
• Можливість отримати рішення по телефону

2. Великий розмір гранту – до 3000 евро на 1 фізичну особу

3. Швидка виплата компенсації



0-800-50-57-17
Безкоштовно по Україні

www.iqenergy.org.ua info@iqenergy.org.ua
https://www.facebook.com/iqenergy.org.ua/
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