
консультативна програма ifc у європі та центральній азії

У співробітництві зі Швейцарською конфедерацією

2010

Контактна особа:

Софія Лінн
Міжнародна фінансова корпорація в Україні 
Поділ Плаза, будівля 2, 6-й поверх,  30A вул. Спаська  
Київ 04070, Україна 
тел.: +38 (044) 490-6400 Факс: +38 (044) 490-6420
E-mail: slynn@ifc.org 
ifc.org

Щоб отримати більш детальну інформацію про Проект, 
будь ласка завітайте до:  

www.ifc.org/Ukraine 

IFC
ifc, член Групи Світового банку, створює можли-
вості для подолання бідності та поліпшення жит-
тя людей. Ми сприяємо сталому економічному 
зростанню країн, що розвиваються, підтриму-
ючи розвиток приватного сектору, мобілізуючи 
приватний капітал, а також надаючи компаніям 
та урядам консультаційні послуги та послуги з 
управління ризиками. Сума нових інвестицій-
них проектів ifc у 2009 фінансовому році сягну-
ла 14,5 мільярда доларів СШа, що під час фінан-
сової кризи сприяло надходженню капіталу до 
країн, що розвиваються. Більш детальна інфор-
мація на веб-сайті http://www.ifc.org. 

IFC в УКраїні  
Україна стала акціонером і членом ifc у 1993 
році. ifc стрімко нарощує інвестиційну діяльність 
в Україні, зосереджуючись на фінансовому та 
аграрному секторах, а також у енергетичній галузі 
та інфраструктурі. cтаном на 31 грудня 2009 року  
ifc інвестувала близько 1,2 мільярда доларів СШа 
у 49 проектів у різних галузях економіки України. 

ifc також реалізує в Україні масштабну консуль-
тативну програму. консультативна діяльність за-
лишається важливою невід’ємною складовою 
стратегії ifc – сприяти розвитку та диверсифікації 
приватного сектору в Україні. Наші консультатив-
ні послуги сфокусовані на пріоритетних секторах 
економіки. Наша діяльність спрямована на вдо-
сконалення умов для ведення бізнесу в Україні, 
зміцнення фінансових інституцій та запроваджен-
ня нових фінансових продуктів, а також на поси-
лення конкурентоздатності провідних виробни-
ків у ключових галузях економіки. Більш детальна 
інформація на вебсайті www.ifc.org/ukraine 

Проект «енергоефективність  
у житловому секторі України» 



ifc, підрозділ Групи Світового банку, розпо-
чала проект «Енергоефективність у житло-
вому секторі України» в 2010 році.  

проект буде впроваджуватись протягом 
трьох років за фінансової підтримки Швей-
царської конфедерації.

ЗавДаннЯ ПрОЕКТУ
Основним завданням Проекту «енергоефективність у 
житловому секторі України» є створення ефективних 
законодавчих та інституційних умов, що зроблять 
можливим отримання об’єднаннями співвласників 
багатоквартирних будинків та компаніями з управ-
ління житловим будинком фінансування для про-
ектів, пов’язаних з енергоефективністю в існуючому 
житловому фонді країни. Впроваджуючи цей Проект, 
IFC має на меті сприяти надходженню інвестицій у 
проекти, пов’язані з енергоефективністю житлового 
сектору України. 

ЧОМУ ЕнЕрГОЕФЕКТИвніСТЬ У 
ЖИТЛОвОМУ СЕКТОрі МаЄ ТаКЕ 
ваЖЛИвЕ ЗнаЧЕннЯ в УКраїні?

Україна має одну з набільш енергоємних економік •	
у світі. На житловий сектор України припадає при-
близно 25 відсотків від загальних обсягів електро-
енергії, спожитої в країні, і 40 відсотків спожитих 
ресурсів теплової енергії.
Житловий фонд країни є старим та неефективним. •	
Якнайменше 80 відсотків всіх потреб у ремонті 
пов’язані або із економією енергії або із її розпо-
ділом. 
За відсутності теплоізоляції будівлі втрачають від •	
30 до 50 відсотків тепла. Через неефективне ви-
користання енергії, поєднане із загальною зно-
шеністю більшої частини житлового фонду, ство-
рити комфортабельні та економічно ефективні 
умови для проживання надзвичайно складно. Ці 
фактори також впливають на те, що обсяг вики-
дів «парникових газів» в України залишається на 
високому рівні. 
Потенціал для економії енергії в житловому секто-•	
рі є величезним. Реалізація цього потенціалу при-
зведе і до зменшення обсягу викидів «парникових 
газів» у регіоні. Інвестиції з прийнятними умовами 
окупності можуть дати в результаті заощадження 
теплової енергії від 30 до 40 відсотків; при цьому 
можна досягнути зменшення споживання при-
родного газу на 25-30 відсотків від теперішнього 
обсягу.
Основні перешкоди для проектів з енергоефек-•	
тивності у житловому секторі України пов’язані із 
недорозвиненим станом об’єднань співвласників 
багатоквартирних будинків (ОСББ), відсутністю 
цільової державної підтримки, недостатнім контр-
олем за використанням енергії, регульованими 
цінами на енергію, нездатністю фінансових уста-
нов кредитувати цей сектор через протиріччя в 
законодавстві, яке стосується ОСББ, а також нео-
бізнаністю про вигоди від запровадження заходів 
енергоефективності у житловому секторі.

ПіДхіД IFC:
У тісній співпраці з державними органами взяти •	
участь у формуванні нормативно-правової бази, яка 
б дала можливість ОСББ та компаніям з управління 
житловим будинком отримати доступ до фінансу-
вання на проекти, що будуть сприяти підвищенню 
енергоефективності у житлових будинках.
Покращити обізнаність ключових учасників ринку •	
про ситуацію з енергоефективністю у житловому сек-
торі шляхом налагодження взаємовідносин та прове-
дення інформаційно-роз’яснювальних кампаній.  
Працювати з українськими банками над розроб-•	
кою і просуванням на ринку життєздатних кре-
дитних продуктів для фінансування заходів з під-
вищення енергоефективності, націлених на ОСББ 
та компанії з управління житловим будинком, що 
будуть використані на енергоефективну модерні-
зацію та ремонт багатоквартирних будинків.

Партнерська донорська організація 
Програма співробітництва Швейцарської Конфе де-
рації в Україні. 

У 1997 році Швейцарська Конфедерація та Україна 
підписали двосторонню угоду про технічну співп-
рацю, у рамках якої в Києві для координації про-
грам співпраці було відкрито Швейцарське бюро 
співробітництва. Підтримка України з боку Швейцарії 
зосереджена у сферах економічного розвитку, ста-
лого управління енергоресурсами, репродуктивного 
здоров’я, реформування системи юстиції та децен-
тралізації. Щорічний бюджет програми співробітни-
цтва Швейцарії з Україною сягає 10 млн. швейцар-
ських франків. 

Більш детальна інформація – на вебсайті 
http://www.swiss-cooperation.admin.ch/ukraine/

ЗахОДИ іЗ ЗбЕрЕЖЕннЯ ЕнЕрГії
Проект буде заохочувати українські банки надавати 
фінансування на здійснення енергоефективних 
заходів з модернізації та ремонту багатоквартирних 
будинків. Серед можливих проектів можуть бути 
і такі, що включатимуть деякі з наступних заходів, 
залежно від потреб конкретного будинку:

Встановлення лічильників та регуляторів;•	
Освітлення сходових прольотів та під’їздів;•	
Заміна вікон – на територіях загального користу-•	
вання; реконструкція головного входу до під’їзду 
та заміна вхідних дверей;
Заміна вікон в індивідуальних квартирах;•	
Модернізація систем розподілення тепла та гаря-•	
чого водопостачання, в тому числі трубопроводів, 
батарей, теплообмінників, теплолічильників та 
теплорегуляторів, тощо;
Теплоізоляція будівель (стін фасаду, підвальних •	
плит, даху, внутрішніх сходових прольотів, тощо.), 
включаючи встановлення відповідної вентиляції.


