
Програма енергоефективних кредитів пропонує фінансування 
невеликих інвестиційних проектів у муніципалітетах Вірменії, 
Білорусі, Республіки Молдова, Росії та України для 
об’єктів соціальної інфраструктури, таких як дошкільні заклади, 
школи, лікарні, а також системи вуличного освітлення.

Фінансові ресурси можуть бути направлені на енергоощадні 
заходи, пов’язані з реконструкцією бюджетних будівель та 
модернізацією систем вуличного освітлення. Заходи з 
енергозбереження можуть включати ремонт центральних 
теплових пунктів, встановлення індивідуальних теплових 
пунктів, утеплення стін, покрівлі, труб, заміну дверей та вікон 
на енергоефективні альтернативи, а також заміну 
люмінесцентних і ртутних світильників на екологічно чисті 
світлодіодні.

Програма кредитування

Основні акценти спрямовані на:

• Реконструкцію будівель бюджетної сфери для 
зниження рівня споживання енергоресурсів та 
подовження терміну їхньої експлуатації

• Щорічні заощадження теплової енергії  близько 
30 – 45%

• Збереження довкілля через зменшення викидів 
вуглекислого газу, оксиду азоту, діоксиду сірки та пилу

• Річну економію витрат на рівні близько 25% від обсягу 
інвестицій

• Запровадження кращих практик закупівель
та реалізації проектів

Енергоефективні
кредити
Фінансування муніципальних проєктів          
з енергоефективності

Позичальник: Муніципалітети

Типи інвестицій: Об’єкти соціальної 
інфраструктури – дошкільні заклади, школи, лікарні 
та системи вуличного освітлення

Розмір кредиту: До 500 000 євро

Частка фінансування: До 90% проектних витрат 

Валюта: Кредити надаються в національній валюті

Відсоткова ставка: 3 %

Строк повернення кредиту: До 5 років

Закупівлі: Відкриті та прозорі, у відповідності до 
Керівництва із закупівель NEFCO

Умови кредитування



Північна екологічна фінансова корпорація (НЕФКО) –         
це міжнародна фінансова організація (МФО), заснована      
у 1990 році урядами п’яти Північних країн: Данії, Ісландії, 
Норвегії, Фінляндії та Швеції. Метою діяльності НЕФКО         
є сприяння екологічно-орієнтованому розвитку та боротьбі 
зі змінами клімату, що допомагає урядам держав та 
суб’єктам співфінансування досягати своїх цілей із захисту 
довкілля та сталого розвитку. Зосереджуючи увагу на 
проектах невеликого та середнього масштабу                              
з відчутними результатами, NEFCO виконує мобілізаційну 
роль для зацікавлених сторін. Завдячуючи розгалуженій 
мережі зеленого співтовариства та перевіреній здатності 
до поєднання зусиль зацікавлених сторін і фінансових 
структур у реалізації актуальних проектів, корпорації 
NEFCO вдалося залучити до взаємодії значну кількість 
трастових фондів.

Протягом багатьох років NEFCO реалізувала понад 900 
проектів у державному та приватному секторах 51 країни 
світу, з особливим акцентом на країнах Східної Європи, 
Арктики, регіонах Балтійського та Баренцевого морів. 
Штаб-квартира NEFCO знаходиться в м. Гельсінкі, 
Фінляндія. Корпорація також має представництво                
в Києві, Україна, а також представлена довгостроковими 
консультантами в Санкт-Петербурзі, Росія. Детальніше 
читайте на www.nefco.org.

Про НЕФКО

Альона Фоменко 
Керівник програми
+358 10 6180 647
aliona.fomenco@nefco.fi

Адреса офісу НЕФКО          
в Україні:

вул. Нижній Вал, 51        
Бізнес-центр «Доміно»           
8-й поверх, Київ, 04071

Teл: +380 44 287 01 06 
info@nefco.org.ua 
www.nefco.org

Зв’яжіться з нами!

Реалізовані проекти в Україні

заощаджених коштів у 26 містах 
України щорічно

11,000  
тонн щорічного скорочення 
викидів CO2 

43,000 
дітей та пацієнтів отримали покращені 
умови для навчання та лікування

1.4 мільйона €

Внесок до Цілей сталого
розвитку ООН

Ця кредитна програма сприяє досягненню таких Цілей
сталого розвитку ООН (ЦСР):

Юлія Шевчук
Головний радник                               
з інвестицій, Україна
+380 50 358 3518
j.shevchuk@nefco.org.ua




