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Нова фінансова програма для впровадження в Україні проектів у 
сфері централізованого теплопостачання: 
Фонд підтримки централізованого опалення Швеція-Україна 

НОВА ПРОГРАМА -  Швеція-Україна - 
підтримка централізованого опалення  
Для розвитку в Україні довгострокових 
сталих систем централізованого опалення  

 ПОТОЧНА ПРОГРАМА - DemoUkrainaDH 

Для демонстрації в Україні сучасного 
енергоефективного централізованого 
теплопостачання  

Мета нового Фонду підтримки централізованого 
опалення Швеція-Україна - продемонструвати розвиток 
сучасного енергоефективного ЦТ, в якому значна 
частка виробництва базується на відновлюваних 
джерелах та збросному теплі і, в результаті, відповідає 
вимогам ЄС щодо ефективного теплопостачання.1 

Демонстраційні проекти впровадять комплексний підхід 
для підтримки стратегічних реформ в ЦТ і забезпечать 
відправну точку для розвитку довгострокового, сталого 
та орієнтованого на споживача централізованого 
теплопостачання в Україні. 

Програма фокусуватиметься на наступному: 
• Створення систем опалення достатньо великих для 

ефективного використання відновлюваних джерел 
та збросного тепла; 

• Підвищення якості послуг, щоб дати споживачам 
змогу контролювати споживання теплової енергії 
виходячи з власних потреб і в результаті мати 
кращий мікроклімат в приміщеннях та якісне гаряче 
водопостачання; 

• Впровадження відновлюваних джерел та 
використання  збросного тепла для ефективного 
виробництва теплової енергії з низьким екологічним 
та кліматичним впливом; 

• Економія в процесі виробництва, розподілення та 
споживання енергії та води.  

 
Схема фінансування  
Програма надаватиме обраним партнерам 
фінансування у вигляді кредитів та грантів, а також 
технічну допомогу.  

Швеція інвестує у нову програму 6 млн. євро. До 4 млн. 
євро буде виділено на технічну допомогу протягом 
впровадження програми. Розмір гранту не повинен 
перевищувати 30% загального бюджету проекту.  

Кредит НЕФКО – максимум  5 млн. євро на кожний 
проект. Передбачається спів-фінансування 
бенефіціарами у розмірі не менш 10% проектних 
витрат. 

Швеція 6 млн. євро Інвестиції 
Грант 

Швеція до 4 млн. євро 
Технічна 
допомога 
Грант 

НЕФКО до 5 млн. євро / на 
проект Кредит 

Бенефіціар 10% проектних 
витрат 

Власні 
кошти 

 

 Програма DemoUkrainaDH, яка спрямована на 
демонстрацію в Україні енергоефективних та сталих 
рішень в сфері ЦТ, розпочалася у 2012 році і була 
створена НЕФКО спільно з Мінрегіоном України за 
підтримки Швеції та Фонду Східноєвропейського 
партнерство з енергоефективності та довкілля (E5P). 

Зараз у різних містах країни виконані або 
впроваджуються більше 10 проектів, які легко 
відтворити і які демонструють найкращу практику 
технічного проектування, закупівель та впровадження 
у невеликому масштабі. В результаті реалізації 
проектів мешканці отримали кращий мікроклімат у 
приміщеннях та вищу якість гарячого водопостачання 
при нижчих витратах. Проекти призвели до економії 
газу та електроенергії на рівні 30 - 50%.   

 

 
Мешканці Кам’янця-Подільського по 15 хвилин 
очікували доки з крану потече гаряча вода. Після 
встановлення в ІТП гаряча вода з’являється через 
декілька секунд. 

 
У дитячому садку «Сонечко» температура стала 
стабільною і діти можуть зараз гратися не 
замерзаючи взимку та не перегріваючись влітку!  

                                                
1 Система опалення, яка використовує не менш 50% відновлюваної енергії, 50% збросного тепла, 75% когенерації або 50% є 
комбінацію відновлюваної енергії та збросного тепла. 
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Про НЕФКО 
Північна екологічна фінансова корпорація (НЕФКО) це 
міжнародна фінансова організація (МФО) заснована у 
1990р. п'ятьма Скандинавськими країнами: Данією, 
Фінляндією, Ісландією, Норвегією та Швецією з метою 
сприяння екологічним інвестиціям та сталому розвитку.   
Упродовж років НЕФКО профінансувала більш за 1000 
малих та середніх проектів у приватному та 
державному секторах різних галузей економіки у 60 
країнах. Велика увага приділяється Східній Європі, 
Балтійському морю, а також регіонам Арктики та 
Баренцового моря. НЕФКО має велику мережу в 
«зеленому» секторі та доведену здатність об’єднувати 
для впровадження важливих проектів стейкхолдерів й 
інвесторів. Завдяки цьому значна частка діяльності  
НЕФКО пов’язана із управлінням двосторонніми та 
багатосторонніми фондами. Головний офіс НЕФКО 
знаходиться у Гельсінкі, Фінляндія, НЕФКО також має 
офіс у Києві, Україна, та представлена у Санкт-
Петербурзі консультантами найнятими на 
довгостроковій основі. Більше інформації наведено на 
www.nefco.org. 

 

Про співпрацю між Швецією та 
Україною для підтримки реформ 
Швеція давній партнер України. Починаючи з 1995 року 
Швеція інвестувала в країну значні політичні, фінансові 
та людські ресурси. Протягом періоду 2014 – 2020рр. 
на підтримку реформ в Україні Швеція виділить 175 
млн. євро. Це робить Швецію сьомим найбільшим 
донором країни. Поточний портфоліо підтримки 
включає сім сфер – економічне зростання, реформа 
державного управління, в тому числі управління 
державними фінансами та децентралізація, гендерна 
рівність, екологічна та енергетична ефективність, вільні 
та незалежні ЗМІ, підтримка громадянського 
суспільства, побудова миру та відродження, в тому 
числі гуманітарна допомога. Дізнайтеся більше на  
https://bit.ly/2LTiWMO 
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