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UNIDO/GEF UKR IEE Проект: 
«Впровадження стандарту систем енергоменеджменту в 

промисловості України»

МІЖНАРОДНИЙ ФОРУМ З ПИТАНЬ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ, 
10.10.2018

«Фінансовий механізм Проекта UNIDO/GEF UKR IEE:
підвищення конкурентоспроможності 

експортоорієнтованої промисловості шляхом 
використання доступного фінансування 

енергоефективних заходів»
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Вступні положення:

Що таке ЮНІДО (UNIDO); у чому полягають цілі та завдання Проекта
UNIDO/GEF UKR IEE

 Регулятивні вимоги: зобов’язання для великої промисловості 
(відповідно до проекту закону про Енергоефективність)

 Переваги сертифікації відповідно до державного стандарта 
ДСТУ ISO 50001 та впровадження СЕнМ для експортоорієнтованої
промисловості: підвищення конкурентоспроможності та вартості 
бренду 

 Переваги у доступі до фінансування: міжнародні фонди (IFU) та 
фінансування МФО; використання кредитних гарантій
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Чому гарантії / гарантійні фонди: переваги

 Гарантії скорочують (повністю або частково покривають) ризики при 
кредитуванні проектів:

В залежності від валюти кредитування – покриття валютного ризику

Покриття ризиків невиплати кредитів (в об'ємі, що не перевищує розмір 
гарантії)

Зменшення вимог щодо застави та суми власного внеску позичальника, 
чи інших кредитних умов

Збільшення швидкості щодо  приймання рішення/ позитивне рішення 
щодо надання кредиту

 Досвід використання гарантій демонструє малу кількість невдач:
Невикористані гарантійні кошти після виплати кредиту залишаються у 

гарантійному фонді для покриття наступних кредитів

 Успішний досвід пілотних гарантованих кредитів дозволить розглянути 
можливість збільшення гарантійного фонду та кількості фінансових 
партнерів, кількості проектів
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Головна мета Фінансового Механізму Проекту

 Загальна: надання доступу до кредитного капіталу на пільгових умовах 
для втілення ЕЕ заходів з оптимізації  систем, що споживають 
енергію (ОЕС) та створення системи енергетичного менеджменту
(СЕнМ)

 У рамках програми пілотних проектів: надання можливості 
підприємствам комплексної оцінки (за допомогою тренінгової та 
експертної допомоги):
 Розуміння комплексних технічних інноваційних рішень

 Розуміння раціональності (бізнес вигоди) від впровадження ЕЕ заходів

 Розуміння підходів щодо залучення коштів та їх якісного використання
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Як це працюватиме : умови

 Цільові компанії – промислові компанії, що вже пройшли навчання за 
програмою ЮНІДО

 Цільове призначення – впровадження на підприємстві Системи 
енергоменеджменту (Стандарт ISO 50001), заходів з оптимізації
систем, що споживають енергію, загальних заходів з підвищення 
енергоефективності

 Валюта кредитування – (попередньо) українська гривня

 Сума кредиту – (попередньо) еквівалент у сумі до  150 000 дол. США за 
курсом НБУ на момент видачі кредиту 

 Відсоткова ставка – у межах ринку на момент видачі кредиту 

 Строк кредитування – до 1,5 років (за рахунок швидкої окупності 
залученого капіталу).
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Операційний цикл Гарантійного фонду
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Дякую за увагу!
Сергій Поровський

Група управління Проектом UNIDO/GEF UKR IEE

вул. Еспланадна 20, офіс 701

Тел.: +380-44-253-59-62

E-mail: ukriee-project@unido.org

Web: www.ukriee.org.ua

mailto:ukriee-project@unido.org
http://www.ukriee.org.ua/

