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Мета

Унікальний фінансовий інструмент орієнтований на реалізацію проектів спрямованих на: 

• створення або модернізації систем енергоменеджменту (СЕМ) (ISO:50001);
• оптимізації енергосистеми (ОЕС) з впровадженим СЕМ;
• оптимізації виробничого процесу: парогенераторних систем, систем вентиляції, 

насосних систем, компресорних систем, систем з електричним двигуном, систем 
охолодження;

• впровадження інших найкращих доступних технологій з енергоефективності у 
виробництві.

АБ «УКРГАЗБАНК», провідний ЕКО-банк України, та Організація Об’єднаних 
Націй з Промислового Розвитку (UNIDO) запровадили перший в Україні
інструмент з підтримки фінансування промислової енергоефективності (IEE) 
через механізм Фонду Гарантування Кредитів (LGF).

Величина фінансування на 1 проект становить не більше еквіваленту 150 000 доларів 
США у валюті кредитування.
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• Кредитування проектів з оптимізації виробництва орієнтованих на зниження 
собівартості продукції, дотримання екологічних норм та підвищення 
конкурентоспроможності продукції українського походження

• Відсутність вимог до забезпечення кредитної операції

• Ставка кредитування, що враховує відсутність ризику для кредитора та 
екологічний ефект реалізації заходів, що кредитуються

• Вибір валюти кредитування (гривня, євро, долар США)

• Консультації провідних міжнародних фахівців з енергетичної ефективності, 
технічна допомога у сертифікації, запровадження систем енергетичного 
менеджменту на підприємствах і розробка проектів для підвищення 
енергетичної ефективності виробництва

Переваги
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Ключові вимоги до кінцевого бенефіціара/позичальника:

▪ приватне підприємство, що здійснює прибуткову діяльність, функціонує на 
ринку не менше 3 років та належить до промислового / виробничого 
сектору і не є: порушником санкцій ООН, резолюцій Ради Безпеки, 
міжнародних конвенцій та угод та/або учасником торгівлі або виробництва 
зброї і боєприпасів, тютюну та/або терпимих до примусової чи підневільної, 
дитячої праці та/або/ посібником / співучасником порушення прав людини;

▪ річне енергоспоживання більше 1 000 МВт годин*;

▪ штат працівників налічує понад 50 осіб*;

▪ виконує українські норми щодо охорони праці та навколишнього 
середовища;

▪ не є звинуваченим у корупції чи учасником судових процесів.

До кінцевих бенефіціарів/позичальників застосовуються також типові вимоги, 
що є стандартними для УКРГАЗБАНК при розгляді кредитних проектів 
юридичних осіб.

Вимоги

* - в середньому за останні три роки з 2018 по 2020
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Порядок розгляду проекту 

Потреба-
Звернення

Усвідомлення необхідності змін та розвитку, 
перевірка на відповідність вимогам, звернення до 
банку 

Пакет документів
Підготовка заявки-анкети учасника, надання
типового кредитного пакету документів згідно 
вимог банку

Узгодження
проекту

За кредитними 
процедурами 

банку

За процедурами 
погодження UNIDO

Фінансування проекту
Реалізація та 
досягнення 

мети проекту
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Успішна реалізація проектів за підтримки Фонду Гарантування

Кредитів Організації Об’єднаних Націй з Промислового Розвитку

(UNIDO) дозволить сподіватись на майбутнє розширення програми

фінансової підтримки розвитку промислової енергоефективності

підприємств України та їх конкурентоздатності на ринку.


