
                                                               

 

В Україні запрацював Фонд гарантування кредитів на енергоефективність 

для промисловості 

Українські промислові підприємства можуть отримати кредит за нижчою відсотковою 

ставкою та без застави на впровадження системи енергетичного менеджменту, яка 

дозволить ефективно управляти енергоспоживанням та оцінити необхідність подальших 

інвестицій в енергоефективність. Завдяки такій системі, підприємство може зекономити 

до 25% витрат на енергоресурси та знизити викиди CO2 в атмосферу. 

В рамках конференції «Фонд гарантування кредитів на енергоефективність в промисловості: як це 

працює?» Організацією Об’єднаних Націй з Промислового Розвитку (UNIDO) спільно з АБ 

«УКРГАЗБАНК» за допомоги Глобального Екологічного Фонду (GEF) презентували механізм роботи 

Фонду гарантування кредитів на енергоефективність в промисловості в Україні. Що є першим в 

Україні фінансовим інструментом, який використовує гарантії, для покращення умов фінансування 

промислової енергоефективності (IEE). 

Фонд гарантування кредитів, як фінансовий механізм, був створений в Україні в рамках виконання 

цілей Проекту технічної допомоги UNIDO/GEF UKR IEE «Впровадження стандарту систем 

енергоменеджменту в промисловості України». Розмір Фонду гарантування кредитів на 

енергоефективність складає 1 500 000 доларів США.   

За словами Сергія Поровського, експерта з політики та фінансування енергоефективності Проекту 

UNIDO/GEF UKR IEE, система енергетичного менеджменту є найефективнішим інструментом, що 

дозволяє компаніям зрозуміти потенціал та доцільність подальших інвестицій у 

енергоефективність. «Інвестиції у заходи з промислової енергоефективності є вигідним 

капіталовкладенням. А за умови впровадження системи енергоменеджменту, що ми радимо 

зробити першочергово, це є дуже вигідним! Проте зараз ми докладаємо чималих зусиль, щоб 

переваги фінансування промислової енергоефективності були зрозумілими як на рівні 

промислових підприємств, так і на рівні фінансових та державних інститутів. Це вкрай необхідно 

для зменшення енергоінтенсивності економіки України та покращення її розвитку.», - зазначив 

Сергій Поровський.   

На глобальному рівні програма з промислової енергоефективності UNIDO працює в 27 країнах світу 

через надання технічної допомоги та розбудови експертного потенціалу щодо впровадження 

енергоефективності та нових енергоощадних технологій, - зазначив Марко Маттеіні, Менеджер 

Програми UNIDO, Департамент Енергетики. В рамках діяльності цієї програми UNIDO, загалом, 

вдалося заощадити більше 400 млн. дол.СШАу понад 500 підприємств у різних країнах світу. 

Марко Маттеіні також зазначив, що у  2020 році глобальні інвестиції у промислову 

енергоефективність, порівнянно з 2017 роком, зросли на 35 млрд євро. «З того часу було 

запроваджено нові моделі, які були налаштовані на адаптування нових інвестицій і ресурсів».  

“Унікальність цього інструменту полягає в тому, що він зосереджений на реалізації проектів 

підприємств, які спрямовані на створення або модернізацію систем енергоефективного 

менеджменту, оптимізацію енергосистем, оптимізацію виробничого процесу і впровадження 

заходів з енергоефективності в самому виробництві”, - зазначив Віктор Дума, заступник директора 

департаменту міжнародного співробітництва УКРГАЗБАНКу. За його словами підприємство 
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завдяки Фонду гарантування кредитів може отримати кредит до $150 тис. без застави та за 

нижчою від ринкової відсотковою ставкою для впровадження Системи енергетичного 

менеджменту (СЕнМ), відповідно до державного стандарту ДСТУ ІSO 50001. Завдяки 

впровадженню системи енергоменеджменту, підприємства можуть зекономити до 25% витрат на 

енергоресурси. Це, відповідно, покращує конкурентоздатність підприємства, знижує собівартість 

продукції за рахунок економії енергоресурсів, та як наслідок, сприяє зменшенню викидів СО2 

(декарбонізації).   

Ольга Буславець, перший заступник Міністра енергетики України зазначила важливість 

підвищення енергоефективність української промисловості. Вона анонсувала створення Агентства 

“зеленої” енергетики – крос-секторального органу, який буде забезпечувати сталий розвиток 

країни, підтримувати та реалізувати “зелений” перехід. «Також є ініціатива створити Фонд 

декарбонізаціїї - інструмент цільового використання коштів, які надходять від сплати податку на 

СО2, на проекти енергофективності та декарбонізації», - повідомила Ольга Буславець. 

На думку т.в.о. Голови Держенергоефективності Костянтина Гури економіка в  принципі має 

будуватися довкола енергоефективності, адже саме такий підхід  зумовлює її розвиток. Він також 

анонсував продовження програми «теплих кредитів» у 2021 році  та зазначив, що Програма 

енергоефективності 2022-2026 з обсягом фінансування 10 млрд. гривень розширює свою дію на 

промисловість, бюджетну сферу та проекти у біоенергетиці, а не тільки призначена для підтримки 

ініціатив енергоефективності в житловому секторі та приватних домогосподарствах, що було 

основним фокусом  раніше. 

За словами Олексія Рябчина, радника віце-прем’єр-міністра України з питань європейської та 

євроатлантичної інтеграції, декарбонізація стає важливим елементом кліматичної дипломатії та 

політики провідних держав світу. Так, США, ЄС, Японія та навіть Китай вже оголосили, що планують 

стати кліматично нейтральними. Оскільки Україна прагне інтеграції в ЄС, в єдиний ринок, то 

змушена буде дотримуватися такої ж політики. Вартість викидів CO2 буде значно дорожчати, а 

енергоефективність є найпривабливішим способом зменшення викидів CO2, тому підприємствам 

варто вже зараз задуматись на впровадженням «зелених технологій» та займатися енергетичною 

ефективністю, модернізуватися інакше вони стануть неконкурентоздатними на ринку. За його 

словами, компанії повинні вже сьогодні скористатися доступними інструментами для підвищення 

своєї енергоефективності та стійкості. 

Досвід впровадження підприємствами СЕнМ та заходів з енергоефективності демонструє 

вражаючі економічні переваги. «Сумарна вартість зекономлених енергоресурсів після 

впровадження системи енергоменеджменту за період з 2018 по 2020 року склала близько 

16,5 млн грн, в той час як витрачено на впровадження системи було лише 350 тис. грн., - Ігор 

Лучинін, менеджер з енергоефективності, АТ «Світло шахтаря» прокоментував  власний досвід  

співробітництва із UNIDO.  – Реальний результат став можливим лише, коли ми розпочали 

системну роботу замість ситуативних, малих та великих заходів з енергоефективності.» Марія 

Волосковець, старший експерт зі стандартизації, сертифікації та якості АСТАРТА-КИЇВ під час 

конференції також  зазначила, що вже 5 підприємств холдингу пройшли відповідну сертифікацію 

відповідно ISO50001 та зараз надалі впроваджують енергоефективнізаходи. Вона наголосила, що 

завдяки енергоефективним заходам, зокрема, впровадженню системи енергоменеджменту 

вдалося за останні 8 років на цукрових підприємствах скоротити споживання газу на 26%, 



                                                               

 

електроенергії – 18,7%, води на 42% . Заступник головного енергетика ПрАТ “Київський картонно-

паперовий комбінат” Дмитро Суховій розказав, що тільки завдяки СЕнМ та оптимізації робочих 

циклів, сумарна економія енергоресурсу(електроенергія+теплова пара) за період з 01.07.2019 по 

15.11.2020 склала 3 784 373 кВт*г без додаткових капітальних затрат. 

«Ми повинні пам'ятати, що система енергетичного менеджменту інтегрується як функціональна 
структура, яка постійно підштовхує працівників підприємства і його керівництво до постійного 
підвищення енергоефективності. Але основна частка переваг – це не завжди тільки заощадження 
енергії, оскільки система енергетичного менеджменту для будь-якого підприємства несе багато 
неенергетичних переваг», - відмітив Павло Пертко, Сертифікований національний тренер UNIDO 
з впровадження стандарту систем енергоменеджменту.  
 
 

Коментарі учасників он-лайн конференції «ФОНД ГАРАНТУВАННЯ КРЕДИТІВ НА 

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ В ПРОМИСЛОВОСТІ: ЯК ЦЕ ПРАЦЮЄ?» а також запис двох 

панельних дискусій на сторінці заходу за посиланням  

Довідка 

Інноваційний фінансовий інструмент - Фонд гарантування кредитів (ФГК)  створений та 

започаткований Організацією Об’єднаних Націй з Промислового Розвитку (UNIDO) спільно з АБ 

«УКРГАЗБАНК»,  за допомоги Глобального Екологічного Фонду (GEF) та за підтримки 

національних бенефіціарів. 

Фонд гарантування кредитів (ФГК) як фінансовий механізм був впроваджений у рамках 

виконання цілей Проєкту технічної допомоги UNIDO/GEF UKR IEE «Впровадження стандарту 

систем енергоменеджменту в промисловості України» (Проєкт UKR IEE) працює вже 10 років в 

Україні.  

УКРГАЗБАНК є лідером фінансування еко-напряму в Україні та активно змінює світогляд 

українського суспільства щодо впливу на довкілля. 35% частка «зелених» кредитів в портфелі. 

94,9% акцій банку належить державі. Детальніше про умови надання кредитів 

Європейсько-українське енергетичне агентство (ЄУЕА) – незалежна неприбуткова організація, 

відкрита для всіх учасників ринку енергоефективності та відновлюваної енергетики України. 

Інформ. Партнер заходу: Професійна Асоціація Екологів України (ПАЕУ) 

 

 

Для контактів:  Тел. +38 091 331 00 10.  Email: office@euea-energyagency.org 
ЄУЕА / Європейсько-українське енергетичне агентство 
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