
Програма кредитування НЕФКО «Чисте Виробництво»  
 
Північна Екологічна Фінансова Корпорація (НЕФКО) є міжнародною фінансовою організацією, 
утвореною у 1990 році Данією, Фінляндією, Ісландією, Норвегією і Швецією. НЕФКО фінансує 
широкий спектр екологічних проектів у Центральній та Східній Європі, включаючи Україну. 
 
НЕФКО пропонує програму кредитування «Чисте Виробництво» на сприятливих умовах для 
проектів, що ведуть до покращення використання природних ресурсів. Позики надаються, як 
приватним, так і муніципальним компаніям. Повернення позики прямо пов’язане із заощадженнями 
в результаті інвестиції.  
 
Інвестиції у чисте виробництво націлені на збереження природних ресурсів та енергії, знищення 
токсичних матеріалів та зниження кількості і шкідливості всіх викидів і відходів після того, як вони 
залишають процес.  Чисте виробництво загалом досягається шляхом удосконалення технології і 
виробничих методів. 

Сума позики 

Основні умови фінансування є наступними: 

До 350 000 Євро на проект. Після здійснення першої виплати тіла 
позики, позичальник може звернутись за новою позикою до НЕФКО. 

Внески сторін Позика - до 90%; власний внесок - мінімум 10%  
Максимальний період 
повернення позики 

До 4-х років  

Відсоткова ставка 6% річних, чиста фіксована відсоткова ставка протягом терміну 
позики 

Валюта Євро, долар США 
Забезпечення 125% від суми позики. Воно може бути у формі обладнання, 

придбаного за рахунок кредиту, банківської гарантії, майна, 
поручительства і т.д.  

Фінансування  НЕФКО перераховує позику з Фінляндії напряму на рахунок 
позичальника в Україні без посередників.  

 

 
Приклади проектів Чистого Виробництва, затверджених НЕФКО в Україні.  

• Новий котел і сушильні камери для відходів деревини на деревообробному виробництві у 
Західній Україні.  

• Впровадження когенераційної установки на газу для забезпечення власних потреб 
інвестора у електроенергії, а також для продажу тепла для міського басейну у Центральній 
Україні.  

• Відновлення 5-ти котельних, що постачають тепло для лікарні, поліклініки, дитячого 
садочка і школи у Східній Україні через енергосервісну компанію. 

• Заміна хлібопекарної печі у Центральній Україні (третій проект з цією компанією) 
• Впровадження установки для виготовлення біодизеля з рапсу для внутрішніх потреб 

господарства у Західній Україні. 
• Встановлення електроплавильної печі для виробництва ламп у Західній Україні (другий 

проект з цією компанією) 
• Заміна газових пальників в печі лінії з виробництва печива у Західній Україні. 
• Реконструкція лінії з переробки харчових жирів і масел із зниженням споживання 

енергоресурсів у Центральній Україні. 
 
Команда фахівців українського офісу НЕФКО готова допомогти компаніям, що бажають виконати 
проекти Чистого Виробництва в Україні, у підготовці проектної пропозиції, бізнес плану і договору 
позики. 
Для подальшої інформації, будь-ласка, зв’язуйтесь з:  
 
Юлія Шевчук 
Головний Інвестиційний Радник НЕФКО  в Україні 
Північна Екологічна Фінансова Корпорація НЕФКО 
01601, Україна, м. Київ, вул. Велика Васильківська, секція Б, буд. 23 Б, офіс 212. 
Офіс: +380 44 228 01 36 
Моб. +380 50 358 35 18 
email: J.Shevchuk@nefco.org.ua  
Internet: www.nefco.org  
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