
КОНСУЛЬТАТИВНІ ПОСЛУГИ В СХІДНІЙ ЄВРОПІ ТА ЦЕНТРАЛЬНІЙ АЗІЇ 

IFC прагне досягти:

принаймні $150 мільйонів інвестицій у проекти, націлені на ••
ресурсоефективність; 

заощадження енергії в обсязі 100 000 МВтг щорічно; ••

щорічного зменшення обсягу відходів у розмiрi 150 000 тонн ••

заощадження 2 мільйонів літрів води;••

уникнення понад 230 000 тонн викидів «парникових» газів ••
на рік.

пІдХІд  IFC 

Програма має три складові частини: пряме консультування та 
фінансування, інформація, державна політика. 

пряме консультування та фІнансування

Кожного року Програма співпрацюватиме із трьома-пятьма 
компаніями з цільової групи, яким надаватиме консультативні 
послуги та інвестиційні продукти. 

Основними кроками у процесі консультування будуть:  

A. Оглядові візити 

До початку детальної роботи технічні експерти IFC проводять 
оглядові візити на об’єкт кожного клієнта, щоб визначити наявність 

можливостей для покращення ситуації з використанням ресурсів 
під час виробництва та встановити необхідність у додатковій 
консультативній підтримці. 

B. Всебічна консультативна підтримка (аудит та/або техніко-
економічне дослідження) 

Якщо за результатами оглядового візиту буде визначено потребу 
в подальшій підтримці, IFC запропонує всебічну консультативну 
підтримку. Така робота буде фінансуватись спільно з клієнтом. 
Над проектом будуть працювати як експерти IFC, так і зовнішні 
консультанти, які володіють галузевою компетенцією та знання-
ми про регіональні особливості. IFC може покрити до 50 відсотків 
видатків, пов’язаних із проведенням повного аудиту або деталь-
ного техніко-економічного дослідження незалежними командами 
консультантів. 

C. Підтримка у впровадженні рекомендацій 

Консультативна підтримка на цьому етапі включає як оцінку 
підсумків аудиту та детального техніко-економічного дослідження, 
так і роботу з менеджментом компанії. 

Такий підхід також дає IFC можливість перевірити в якій мірі 
досягнуті такі завдання, як економія ресурсів (енергії, води, си-
ровини та зменшення кількості відходів), зниження оперційних 
витрат, отримання додаткових прибутків за рахунок ефективного 
управління відходами та уникнення викидів СО2. 

Програма інвестицій    
 у ресурсоефективність 
в Україні

IFC, член Групи Світового банку, розпочала Програму інвестицій у ресурсоефективність 
в Україні у 2010 році. Програма буде впроваджуватись впродовж п’яти років. Фокусом 
Програми буде робота в секторі агробізнесу, який є пріоритетним для IFC в Україні.

ЦIль програми  

Програма має за мету стимулювання інвестицій у проекти, 
які націлені на більш ефективне використання ресурсів, 
сприяння впровадженню найкращих практик у сфері 
ресурсоефективності. Також Програма буде допомагати 
покращувати економічну результативність та екологічні 
характеристики діяльності українських компаній, пере-
важно з сектору агробізнесу.  
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ІнформацІя 

Для сприяння кращому усвідомленню важливості ефективного ви-
користання ресурсів, а також підвищення обізнаності щодо належ-
них технологій управління галуззю серед представників урядових 
органів та фінансових установ, Програма планує наступні кроки:

Провести галузеві порівняльні та ринкові дослідження; ••

Адаптувати посібники з найкращих практик та інформацію ••
про найкращі наявні технології; 

Поширювати реальні приклади компаній щодо впровад-••
ження ініціатив у сфері більш ефективного використання 
ресурсів; 

Проводити семінари для керівників компаній та технічних ••
спеціалістів.

державна полІтика 

Програма консультуватиме Уряд України з питань регуляторної 
реформи з метою покращення умов для залучення інвестицій, що 
сприятимуть більш ефективному використанню ресурсів. Основні 
напрямки, в яких буде проводиться робота, будуть визначені про-
тягом першого року реалізації Програми в Україні. Імовірними 
питаннями в рамках компоненту «державна політика» будуть 
податкові пільги як засіб стимулювання промисловості для впро-
вадження технологій більш ефективного використання ресурсів, а 
також чіткі і прозорі правила та застосування екологічних норм.

IFC 

IFC, член Групи Світового банку, створює можливості для подолання бідності та поліпшення життя людей. Ми сприяємо 
сталому економічному зростанню країн, що розвиваються, підтримуючи розвиток приватного сектору, мобілізуючи при-
ватний капітал, а також надаючи компаніям та урядам консультаційні послуги та послуги з управління ризиками. Сума 
нових інвестиційних проектів IFC у 2009 фінансовому році сягнула 14,5 мільярда доларів США, що під час фінансової кризи 
сприяло надходженню капіталу до країн, що розвиваються. Більш детальна інформація на веб-сайті www.ifc.org. 

донорськІ партнерськІ органІзацІї

Програма інвестицій у ресурсоефективність в Україні реалізується за фінансової підтримки Німецької Вільної Землі 
Саксонія, та Агентства з міжнародного бізнесу та співпраці Нідерландського Міністерства з економічних справ.

Контактні особи:
Надія Рязанова, Радник Програми
Офіс представництва IFC в Києві 
30A, вул.Спаська, Поділ Плаза, 
блок 2, 6й поверх
Київ, 04070, Україна 
Тел.: (38-044) 490-64-00 
Факс: (38-044) 490-64-20. 
E-mail: nryazanova@ifc.org 
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КОНСУЛЬТАТИВНІ ПОСЛУГИ В СХІДНІЙ ЄВРОПІ ТА ЦЕНТРАЛЬНІЙ АЗІЇ 

як ви можете взяти участь у програмІ? 

Просимо звернутись до нас, щоб обговорити можливості:

Якщо у вас є потреба в консультаціях з ресурсоефективності ••
та чистішого виробництва; 

Якщо ви зацікавлені в отриманні фінансування для проектів ••
у сфері ресурсоефективності та чистішого виробництва, які 
впроваджуються вашою компанією;

Якщо ви хотіли б отримувати друковані матеріали та запро-••
шення на семінари (просимо надіслати нам вашу контактну 
інформацію);

Якщо ви бажаєте розповісти історію про те, як ваша компанія ••
успішно впроваджує принципи ресурсоефективності. 


