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КРЕДИТНА ПРОГРАМА З ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ
«ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА ЕНЕРГОСЕРВІСНИХ КОМПАНІЙ»
ЕСКО - юридичні особи, фізичні особи–підприємці, які:
 працюють на ринку України не менше 24 місяців;
 фінансовий
стан не нижче класу «7» - для юридичних
ЯКЩО
ВИ
Є
ПРЕДСТАВНИКОМ:
Суб’єкт
осіб та не нижче класу «В» - для фізичних осіб –
кредитування
підприємців
Еенергосервісной
компнії;згідно з рейтинговою оцінкою Банку;
 відсутність негативної інформації щодо Позичальника в
Суб’єкта підприємницької
діяльності
в сфері торгівлі,
бюро
кредитних
історій.
фармацевтичної, хімічної та харчової промисловості,
переробки та т.і.;

Придбання нового енергоефективного,
Підприємств
сільського господарства;
енергогенеруючого
обладнання та/або матеріалів для:
ЦільовеПромисловості
 встановлення
індивідуальних систем опалення;
та транспорту;
спрямування  утеплення стін будівель;
Житлово-комунального господарства;
кредиту
 встановлення, модернізація теплових мереж та котелень;
Будівельної
галузі. обліку води та теплової енергії;
 вузлів
 систем освітлення; водонагрівальне обладнання.

УМОВИ ПРОГРАМИ
«ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА ЕНЕРГОСЕРВІСНИХ КОМПАНІЙ»
Гривня
Валюта операції
Сума кредиту
До 3 000 000,00 грн.
ЯКЩОВласний
ВИ Є ПРЕДСТАВНИКОМ:
Умови
внесок
Від 30%
кредитування
Строк кредитування
До 36 місяців
Еенергосервісной компнії;
Процентна
ставкаСуб’єкта підприємницької діяльності
Дов сфері
25% річних
торгівлі,
1. Обладнання,
яке будепромисловості,
придбане за рахунок кредитних
фармацевтичної,
хімічної та харчової
переробки та
т.і.;
коштів,
за умови відсутності зобов'язань щодо
передачі
права
власності третім особам.
Підприємств
сільського
господарства;
2. Інша застава: обладнання та устаткування, транспорті
Забезпечення
Промисловості та транспорту;
засоби, нерухоме майно, депозити.
кредиту
Житлово-комунального
господарства;розміру кредиту на монтаж та
3. У разі збільшення
установку
обладнання,
надається
додаткове
Будівельної галузі.
забезпечення (обладнання, депозит, нерухоме майно,
транспортні засоби).

ПРОБЛЕМИ, ЯКІ ЗАВАЖАЮТЬ АКТИВНОМУ
ФІНАНСУВАННЮ ПРОГРАМИ
1. Обмежена кількість підприємств з досвідом роботи:
підприємства, які звертаються, тільки почали працювати та не
ЯКЩО
ВИ Є ПРЕДСТАВНИКОМ:
виконують
навіть мінімальні
вимоги банку щодо фінансового стану;
2. Неможливість оформлення в заставу обладнання, яке
Еенергосервісной
підприємство
купуєкомпнії;
за кредитні кошти: згідно Закону «Про
запровадження
нових інвестиційних
гарантування прав
Суб’єкта підприємницької
діяльностіможливостей,
в сфері торгівлі,
та фармацевтичної,
законних інтересів
суб’єктів
підприємницької
хімічної
та харчової
промисловості, діяльності для
переробки
та т.і.;
проведення
масштабної
енергомодернізації» це обладнання має бути
передане
бюджетній
організації;
Підприємств
сільського
господарства;
3. Висока вартість кредитних ресурсів;
Промисловості та транспорту;
4. Невизначеність в строках окупності проектів;
Житлово-комунального
5. Обмежена
кількість господарства;
підприємств, які уклали енергосервісні
договори.
Будівельної галузі.

ЩО ПРОПОНУЄ БАНК
1. Розширили перелік підприємств, які можуть скористатися
умовами програми:
необов'язково
має бути енергосервісний договір;
ЯКЩО ВИ
Є ПРЕДСТАВНИКОМ:
2. Надаємо інші кредитні продукти компаніям, які продають
тепло. Найбільшою популярністю користується овердрафт без
Еенергосервісной компнії;
забезпечення
(25% від місячних надходжень на рахунок в банку) –
Суб’єкта
підприємницької
діяльності
швидко,
просто,
без додаткових
витрат; в сфері торгівлі,
фармацевтичної,
хімічної
та харчової
промисловості,
3. Працюємо
з широким
колом
партнерів,
які надають компенсацію
переробки та т.і.;
процентної ставки та допомагають визначитись з ефективністю
Підприємств сільського господарства;
проекту.
Промисловості та транспорту;
Житлово-комунального господарства;
Будівельної галузі.

ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО УДОСКОНАЛЕННЯ ІСНУЮЧОГО
ЗАКОНОДАВСТВА

1. Зробити
необов'язковою
передачу обладнання бюджетній
ЯКЩО
ВИ Є ПРЕДСТАВНИКОМ:
установі в кінці терміну дії енергосервісного договору;
2. Запровадити механізм часткового гарантування повернення
Еенергосервісной компнії;
кредитних коштів компаніями ЕСКО з боку Держави або
Суб’єкта підприємницької
в сфері
торгівлі,
міжнародних
фінансових діяльності
організацій
(аналогічно
Польщі або
фармацевтичної, хімічної та харчової промисловості,
Великобританії);
переробки та т.і.;
3. Виділити кошти на компенсацію процентної ставки (на рівні
Підприємств
сільськогобюджету)
господарства;
державного
або місцевого
за кредитами ЕСКО - компаній.
Промисловості та транспорту;
Житлово-комунального господарства;
Будівельної галузі.

