
Модернізація мережі централізованого теплопостачання 
у Кременчуці покращить існуючу інфраструктуру та 
забезпечить сталість, енергоефективність та надійність 
системи.

Проєкт забезпечить опаленням близько 25 тисяч мешканців 
мікрорайону Раківка, на який припадає 10% споживачів системи 
централізованого теплопостачання міста. Серед багатьох 
системних удосконалень буде встановлено котел на біомасі 
потужністю 4 МВт, використовуючи наявні місцеві біоресурси. 
Буде встановлено нові газові котли, замінено розподільні та 
передавальні трубопроводи, встановлено 122 нових індивідуальних 
теплових пунктів, а також буде встановлено нову центральну 
систему дистанційного управління. Очікується, що заплановані 
заходи та вдосконалення потужностей централізованого 
теплопостачання на близько 44 МВт матимуть значний позитивний 
вплив на клімат, що призведе до зниження обсягів споживання газу 
та, як результат, до зменшення викидів вуглекислого газу. 

Це перша грантова інвестиція, надана Програмою 
фінансування сталої інфраструктури Даніда (DSIF) в 
Україні та перший проєкт НЕФКО у поєднанні із грантом 
DSIF. Корпорація адмініструє грант через окрему фондову 
угоду з DSIF.

Передумова

Проєкт

Очікувані результати 

5,4 Mm3
скорочення споживання природного 

газу - 26% порівняно з вихідним рівнем

25,000
 мешканців отримають покращене та 

надійне централізоване теплопостачання

10,500
тонн скорочення 

викидів CO2

Інвестиції в централізоване 
теплопостачання міста Кременчук



Адреса офісу НЕФКО       
в Україні:

вул. Нижній Вал, 51
Бізнес-центр «Доміно»
8-й поверх 
Київ, 04071
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Зв’яжіться з нами!

НЕФКО – це міжнародна фінансова організація 
(МФО), заснована в 1990 році п’ятьма північними 
державами: Данією, Фінляндією, Ісландією, Норвегією 
та Швецією. Наша мета – прискорити «зелений» перехід 
шляхом фінансування та масштабування нордичних 
екологічних рішень. Протягом багатьох років НЕФКО 
профінансувала понад 1400 проєктів у приватному та 
державному секторах у різних галузях 80 країн світу. 
Наша фінансова діяльність сприяє досягненню Цілей 
сталого розвитку ООН (ЦСР). Детальніше читайте на 
www.nefco.org 

Фінансуючі організації

Модель фінансування

Програма фінансування сталої інфраструктури Даніда 
(DSIF), що фінансується Міністерством закордонних 
справ Данії, надає кошти для некомерційних проєктів 
сталого розвитку в окремих країнах. Проєкти повинні 
сприяти сталому розвитку в країні, де надаються 
фінансові ресурси, відповідно до Цілей сталого розвитку 
ООН (ЦСР). 

Передумови щодо DSIF

Про НЕФКО
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Загальний обсяг інвестицій

12,7 млн €

350,000 €
Технічна підтримка для виконання від DSIF

Позика 
НЕФКО

6           
млн €

Грант         
DSIF

4.45   
млн €

Внесок міста 
Кременчук

2.25        
млн €

Цей проєкт вносить вклад в нижче вказані Цілі сталого 
розвитку ООН (ЦСР):

3. Міцне здоров’я і 
благополуччя 

5. Гендерна рівність    

7. Доступна та чиста 
енергія

13. Пом’якшення наслідків 
зміни клімату

Сприяння ЦСР

МІСТО КРЕМЕНЧУК 


