
Програма підтримки інвестицій в 
енергоефективність житлового 

сектору України



 Зміст Програми

ЄБРР організував програму стимулювання ЕЕ інвестицій у житловий сектор України. 

Технічна 
допомога

E5P фінансує гранти для населення за програмою
IQ energy у обсязі 15 млн. євро та технічну допомогу
для реалізації програми.

Швеція надає підтримку IQ energy через Шведське
Агентство з Міжнародного Співробітництва та
Розвитку (Sida) та співфінансує технічну допомогу
для реалізації програми.

Європейський Союз надає підтримку Програмі IQ
Energy за допомогою внесків у багатосторонній
донорський фонд E5P.

Федеральне міністерство фінансів Австрії надає
підтримку ЄБРР в розробці програмних інструментів з
реалізації програм сталого енергетичного розвитку

ДОНОРИ:

- це фінансовий інструмент сприяння удосконаленню 
енергоефективності в житловому секторі України, розроблений 
Європейським банком реконструкції та розвитку (ЕБРР) 

15 млн. євро – затверджений фонд компенсацій до 2020 року



Валюта кредиту/Кредитная карта
виключно

UAH (ГРИВНЯ)

Мета кредиту - фінансування придбання та належного монтажу високо 
енергоефективних матеріалів та обладнання, внесених до Каталогу Технологій

Період отримання кредиту 
до 9 вересня 2020 року (дата кредитної угоди)

 Банки – учасники Програми

КУРС НБУ на дату видачи
кредиту

https://ukrsibbank.com/


РОЗМІР КРЕДИТУ

РОЗМІР ГРАНТУ

не обмежений

35% від меншої з величин –

суми кредиту або вартості заходів

з ЕЕ (включаючи супутні товари

та монтажні роботи).

Обмеження суми гранту(-ів) на одну

особу – до 3 000 євро!

не обмежений

40% від меншої з величин –

суми кредиту або вартості заходів з

ЕЕ (включаючи супутні товари та

монтажні роботи).

Сума гранту не обмежена

Позичальник –
фізична особа

Позичальник –
ОСББ/ЖБК/ група 

співвласників

Фінансування енергоефективних заходів за програмою 
здійснюється через банки-партнери шляхом надання кредитів та грантів 

 ОСНОВНІ УМОВИ НАДАННЯ КРЕДИТІВ ТА ГРАНТІВ з 11.07.2017



• Вибери 
продукції з 
Каталогу 
Технологій 
(Сертифікат)

• Накладна (рах. 
-фактура)
(монтаж може 
бути 
включений)

КРОК 
1

Отримай кредит у 
банку-партнері 

або сплачуй 
кредитною 

карткою

Реалізуй ЕЕ проект в 
термін до 4 місяців 

з дати кредитної 
угоди

КРОК 
2

• Подай Заявку 
через On-Line 
систему IQenergy 

• Отримай
компенсацію (Грант 

до 3 000 євро) 
після перевірки 
якості робіт Вашого 
постачальника

КРОК 
3

 ПРОСТІ КРОКИ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ГРАНТУ

Вибір товару (сертифікат) Кредит (непогашений) та 
установка

Компенсація в ЄВРО



www.iqenergy.org.ua



 Каталог Технологій



 Правила та Умови. Максимальний ліміт витрат за категоріями
Каталогу Технологій

Номер категорії Назва категорії
Максимально прийнятна вартість 

(включаючи монтаж)

Категорія 1.  Енергозберігаючі вікна 180 євро на квадратний метр

Категорія 2.  Системи теплопостачання 3 360 євро на помешкання

Категорія 3.  Сонячні теплові системи 3 000 євро на помешкання

Категорія 4a. Високоефективні газові котли  3 000 євро на одиницю

Категорія 4b. Котли на біомасі 3 000 євро на одиницю

Категорія 5a. Теплоізоляція підлоги першого поверху 48 євро на квадратний метр

Категорія 5b. Теплоізоляція зовнішніх стін 50 євро на квадратний метр

Категорія 5c. Теплоізоляція стель 48 євро на квадратний метр

Категорія 6.  Теплові насоси 10 000 євро на одиницю

Категорія 7.  Вхідні двері 500 євро на одиницю

Категорія 8.  Теплові лічильники 400 євро на одиницю

Категорія 9. Рекуператори 3 000 євро на помешкання



 Правила та Умови. Процес ВЕРИФІКАЦІЇ консультантами IQenergy

Виїзна
– група з верифікації 

здійснює фізичну 
перевірку інформації, 

наданої у Формі запиту 
на здійснення 
верифікацію. 

Кожний 10-й запит
Термін:

30 календарних днів

Камеральна
– група з верифікації 

готує Звіт про результати 
верифікації на основі 
документів, наданих 
позичальником, без 

відвідування 
помешкання. 

Термін:
5 робочих днів

Мета процесу верифікації полягає в засвідченні того, що інформація, надана 
позичальником у Формі запиту на здійснення верифікації, є достовірною і що 

всі критерії прийнятності для надання гранту виконано!

2 види верифікації:





1. Укладено меморандум про взаєморозуміння з 
Нафтогазом та Кіровоградгазом вересень 2016 року

2. Розпочато пілотний проект з липня 2017 року
3. Кіровоградгаз надає комплексну послугу з 

оформлення технічної документації та встановлення 
обладнання та систем теплопостачання. 

4. На сьогодні виконано 11 проектів, подано 6 заявок на 
верифікацію

5. Перший проект отримав компенсацію, наступні 5 
отримають компенсацію в листопаді-грудні 2017 року

 ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ ПРОГРАМИ. 
Спільний проект з Кіровоградгазом.



 ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ ПРОГРАМИ СТАНОМ НА 31.10.2017

Станом на 

Загальна 

кількість 

кредитів

Загальна сума 

всіх кредитів

Середній 

розмір 

кредиту

Проекти, що 

пройшли 

верифікацію 

Затверджена та 

сплачена сума 

грантів 

Середній 

розмір 

гранту

31.10.2017 10 947 276,3 млн 24 892 грн 3769 919 635 євро 244 євро



 ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ ПРОГРАМИ СТАНОМ НА 31.10.2017

всього



ДЯКУЮ за УВАГУ

www.iqenergy.org.ua
e- mail: info@iqenergy.org.ua

Гаряча лінія:
0-800-50-57-17

mailto:info@iqenergy.org.ua

