КОРОТКИЙ ОПИС ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ КРЕДИТІВ
Організація Об’єднаних Націй з Промислового Розвиту (UNIDO) спільно з АБ «УКРГАЗБАНК» та за
допомогою крос-гарантії CITIBANK Europe Plc. запустили інноваційний фінансовий механізм – ФОНД
ГАРАНТУВАННЯ КРЕДИТІВ (Фонд / ФГК). Даний фінансовий механізм був впроваджений у рамках
виконання цілей Проекту технічної допомоги UNIDO/GEF UKR IEE «Впровадження стандарту систем
енергоменеджменту в промисловості України». Цей фінансовий інструмент є перший не тільки для
UNIDO але для всіх представлених агентств ООН в Україні. Модель ФГК є оборотною (револьверною)
та використовує гарантії для покращення умов та доступу до фінансування. Надання гарантованих
кредитів передбачається для допомоги промисловим підприємствам у фінансуванні заходів з
енергоефективності та, насамперед, у впровадженні Системи енергетичного менеджменту (СЕнМ),
відповідно до державного стандарту ДСТУ ISO 50001.
Вибір АБ «УКРГАБАНК», як фінансового партнера та оператора Фонду, відбувався за процедурами
UNIDO та за повної підтримки з боку національних бенефіціарів проекту.
Завдяки ФГК, українські промислові підприємства отримають можливість залучити кредитне
фінансування на заходи з енергоефективності без застави та за нижчою відсотковою ставкою.
Додаткова технічна підтримка та перевірка результатів передбачена, та буде здійснюватися як одна
з цілей продовження діяльності Проекту UNIDO/GEF UKR IEE.
Основні параметри ФГК та гарантованих кредитів:
•
•
•
•
•
•
•

Тип: гарантійний оборотний фонд; портфельна крос-гарантія
Розмір Фонду: 1,500,000 – 1.5 млн. дол. США
Максимальна сума кредитування: екв. 150 тис. дол. США
Валюта кредитування: гривня, євро, долар США
Строк кредитування: до 18 місяців
Власний внесок або забезпечення (застава): не вимагається
Відсоткова ставка (на листопад 2020р) від: 13% гривня, 4.5% долар; 4% ЄВРО

Позичальниками через ФГК можуть стати промислові підприємства, які є резидентами України,
мають термін безперервної діяльності останні 3 роки, мінімальну кількість працівників 50, та мають
середньорічне споживання енергії не менше 1000 МВт*год.
Досвід впровадження СЕнМ та проектів з оптимізації енергоспоживання / енергоефективності
показує, що термін окупності дуже малий – у середньому не перевищує 1.5р – та правильно
виміряний результат показує значну інвестиційну привабливість, значно більшу ніж безсистемна
заміна обладнання. Крім того, в результаті впровадження СЕнМ та проектів з оптимізації
енергоспоживання / енергоефективності, завжди відбувається скорочення викидів СО2.

Після виплати кредитів підприємствами-позичальниками, гарантія залишається та буде
використовуватись для видачі наступних кредитів!
Фонд має продемонструвати, що фінансування енергоефективності, особливо за умови
впровадження СЕнМ, є вигідним! Розуміння власних можливостей щодо впровадження
енергоефективності разом з доступом до фінансування, має суттєво покращити
конкурентоздатність українських підприємств: знизити собівартість їх продукту та покращити
ефективність використання енергоресурсів. Це, в свою чергу, є особливо актуальним для української
промисловості в контексті її відновлення від наслідків COVID-19 та має сприяти покращенню
економіки України: зниженню енергоінтенсивності ВВП, зменшенню викидів СО2 (декарбонізації)
та покращенню енергостійкості / енергобезпеки системи.

