
Реєстр кредитних, грантових програм та програм міжнародної технічної допомоги в сфері енергоефективності 
 

 Організація Програма 

 

Інтернет-адреси 

Кредитні програми 

 

1 Північна екологічна 

фінансова корпорація 

(НЕФКО) 

Енергозбереження. Підвищення енергетичної 

ефективності муніципалітетів 

www.nefco.org 

www.nefco.org/ru/how_to_work/ kak_podat_zayavku 

http://www.nefco.org/ru/how_to_work/kak_podat_zayavku 

  Чисте Виробництво. Збереження енергії та ресурсів, 

покращення екології 

  Екоефективність (Демо Україна 3). Муніципальні 

проекти, що пов’язані із центральним опаленням або 

чисткою стічних вод 

www.demo-dh.org.ua 

http://www.demo-dh.org.ua/uk/yak-podavaty-zayavku.html 

  Інвестиційний фонд. Підвищення енергетичної 

ефективності муніципалітетів 

www.nefco.org 

2 Європейський банк 

реконструкції та 

розвитку (ЄБРР) 

Пряме фінансування. Муніципальні послуги з 

акцентом на центральне опалення 

www.ebrd.com 

  USELF (кредитування приватних компаній). 

Проекти з використання відновлюваних джерел 

енергії 

www.uself.com.ua 
www.uself.com.ua/index.php? id=20&L=2 
 

  UKEEP (кредитування приватних та ЕСКО-

компаній). Енергоефективні проекти та проекти з 

відновлюваної енергетики 

www.ukeep.org 

www.ukeep.org/ru/ukeep-dlja-predprijatij/kak-podat- 

zajavku.htm/ 

  Програма кредитування через AT 

«Укрексімбанк» (кредитування приватних 

компаній). Енергоефективні проекти  

www.eximb.com/ukr/corporate/loans/energo/ 

www.eximb.com/rus/corporate/loans/packdoc 

 

  Програма розвитку громадського транспорту в 

Україні. Проекти із поліпшення інфраструктури 

громадського транспорту 

www.ebrd.com 

 

3 Європейський інвести-

ційний банк 
 

Програма розвитку муніципальної  

інфраструктури. Модернізація інфраструктури 

підвищення енергоефективності централізованого 

теплопостачання, енергоефективності громадських 

будівель, міське освітлення 

www.eib.org 
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http://www.demo-/
http://www.nefco.org/
http://www.ebrd.com/
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http://www.ukeep.org/
http://www.ukeep.org/
http://www.eximb/
http://www.eximb.com/
http://www.ebrd.com/
http://www.eib.org/


  Надзвичайна кредитна програма для відновлення 

України. Відновлення інфраструктури, у тому числі 

підвищення енергоефективності в громадських будівлях 

www.eib.org 

  Пряме фінансування.  
У тому числі інвестиції в енергетичну ефективність 

www.eib.org 

www.eib.org/attachments/application_documents_en.pdf 

4 Німецький 

державний банк 

розвитку (KfW) 

Програма модернізації комунальної  

інфраструктури. Підвищення якості і надійності 

послуг комунальних підприємств на Сході України 

www.kfw-entwicklungsbank.de 

 

  Програма Німецько-українського Фонду (НУФ). 

Енергоефективність та енергозбереження 

www.kfw-entwicklungsbank.de 

5 Міжнародна фінансова 

корпорація (IFC) 

Програми кредитування та фінансування в 

національній валюті. Енергоефективні 

проекти та підтримка ОСББ 

www.ifc.org 

 

6 Банк «Ощадбанк» Ощадний дім. Енергоефективність для приватних 

осіб 

http://www.oschadbank.ua/ua/ 

http://www.oschadbank.ua/ua/private/loans/oschad_home/ 

7 AT «Укрексім банк Державна програма з енергозбереження «Тепле 

житло». Енергоефективність для приватних осіб 

www.eximb.com 

www.eximb.com/ukr/personal/loans/warm-housing/ 

condition 

8 Банк «Львів» Кредит на енергозбереження / 
енергоефективність. Енергоефективність для 

приватних осіб 

www.banklviv.com 

www.banklviv.com/uk/individuals/credits/private-energy-

efficiency-loans/#1 

9 Банк «Укргазбанк» Програма «Тепла оселя». Енергоефективність для 

приватних осіб 

www.banklviv.com 

 

10 Банк «Мегабанк» Енергозбереження. Енергоефективність 

для малого бізнесу 

http://www.megabank.net/ua/ 

 

11 Міжнародний банк реконструкції та розвитку (МБРР) http://www.worldbank.org/ 

12 Міжнародна асоціація розвитку (МАР) http://www.worldbank.org/ida/ 

13 Багатостороннє агентство по гарантуванню інвестицій (БАГІ) http://www.miga.org/ 

14 Міжнародний центр по врегулюванню інвестиційних спорів (МЦВІС) http://icsid.worldbank.org/ICSID/Index.jsp. 

15 Міжнародний валютний фонд (International Monetary Fund, IMF)  (МВФ) http://www.imf.org/external/index.htm 

16 Чорноморський банк торгівлі та розвитку(Black Sea Trade and Development  

Bank) 

http://www.bstdb.org/aboutus.htm 

17 Північний інвестиційний банк (Nordic Investment Bank) http://www.nib.int/about_nib 

18 Північний фонд розвитку (Nordic Development Fund) http://www.nefco.org/introduction 

19 Північний проектний фонд (Nordic Project Fund) http://www.nefco.org/ru/financing/severnyi_proektnyi_fond

_nopef  

http://www.eib.org/
http://www.eib.org/
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http://lungsbank.de/
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http://lungsbank.de/
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http://www.eximb.com/
http://www.eximb.com/
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http://www.bank/
http://www.bank/
http://www.bank/
http://www.bank/
http://www.bank/
http://www.megabank.net/ua/
http://www.worldbank.org/
http://www.worldbank.org/ida/
http://www.miga.org/
http://icsid.worldbank.org/ICSID/Index.jsp
http://www.imf.org/external/index.htm
http://www.bstdb.org/aboutus.htm
http://www.nib.int/about_nib
http://www.nefco.org/introduction
http://www.nefco.org/ru/financing/severnyi_proektnyi_fond_nopef
http://www.nefco.org/ru/financing/severnyi_proektnyi_fond_nopef


 

Грантові програми та програми технічної допомоги 

 

1 Фонд Е5Р Підвищення енергоефективності 
у муніципалітетах. Проекти з енергоефективності 

www.ebrd.com  

www.eib.org 

www.nefco.org 

2 USAID Муніципальна енергетична реформа. Проекти 

підтримки сталого енергетичного розвитку 

www.merp.org.ua 

www.usaid.gov 

 

3 Представництво 

Європейського Союзу 

Clima East. Експертна підтримка у підготовці 

проектів у сфері зменшення шкідливого впливу на 

клімат 

www.climaeast.eu  

 

  Горизонт 2020. Технічна допомога в покращенні 

інвестиційного клімату в енергоефективності 

www.ec.europa.eu 

 

4 Центрально-європейсь-

ка ініціатива (ЦЄІ) 

Програма співпраці. Енергетика і довкілля www.cei.int 

www.cei.int/content/cooperation-activities  

  Програма обміну НОУ-ХАУ (КЕР). Енергетика і 

довкілля 

www.cei.int 

www.cei.int/KEP  

5 ПРООН Розвиток біоенергетичних технологій. Збільшення 

використання енергії біомаси як джерела палива 

www.ua.undp.org 

 

6 ЮНІДО Стимулювання використання відновлюваних 

джерел енергії. Розширення використання 

технологій відновлюваних джерел енергії в 

виробничих підприємствах 

www.reee.org.ua 

 

  Екологізація економіки в країнах Східного 
партнерства ЕаР GREEN. Підвищення 

інституційного потенціалу чистого виробництва 

www.green-economies-eap.org/home  

 

7 SIDA Програми підтримки. Енергоефективність www.sida.se 

 

8 CIDA Програми підтримки розвитку України. Сталий 

розвиток регіонів 

www.international.gc.ca 

www.international.gc.ca/development-

developpement/funding-financement/apply-

demande.aspx?lang=eng  

9 GIZ Енергоефективність у громадах. Посилення 

здатності громад у впровадженні 

енергоефективної політики 

www.eeib.org.ua 
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http://www.eib.org/
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http://www.ua.undp.org/
http://www.reee.org.ua/
http://www.green-eco/
http://www.green-eco/
http://www.sida.se/
http://www.international.gc.ca/development-developpement/funding-financement/apply-demande.aspx?lang=eng
http://www.international.gc.ca/development-developpement/funding-financement/apply-demande.aspx?lang=eng
http://www.international.gc.ca/development-developpement/funding-financement/apply-demande.aspx?lang=eng
http://www.eeib.org.ua/


  Створення енергетичних агентств. Сприяння у 

створенні в муніципальних структурах 

енергетичних агентств 

www.eeib.org.ua 

  Енергоефективна забудова. Підвищення 

обізнаності в технологіях та методах 

енергоефективного будівництва 

www.eeib.org.ua 

  ЕnРС-INTRANS. Розбудова потенціалу у сфері 

укладання контрактів з підвищення енергоефективності 

www.enpc-intrans.eu 

10 FNR та НТЦ 

«Біомасса» 

BIO-PROM. Підтримка сталого виробництва та 

використання енергії з біомаси 

www.bio-prom.net 

www.biomass.kiev.ua 

11 Фонд Східна Європа Енергоефективність  та екологія. Проекти з 

енергоефективності та екології 

www.eef.org.ua 

12 Фонд Мотта 
 

Програми підтримки. Охорона навколишнього 

середовища 

 

www.mott.org 

www.mott.org/grantsandguidelines/ForGrantseekers/grantse

eker/inquiryletterstep2  

13 МЗС Естонії Програма мікрофінансування проектів. 

Поліпшення навколишнього середовища та 

підвищення рівня екологічної свідомості 

www.vm.ee/ru 

 

14 МЗС 

Королівства 

Норвегії 

Програма грантів.  Енергетика, клімат та 

проблеми навколишнього середовища 

www.regjeringen.no 

www.regjeringen.no/en/dep/ud/grants/proposals_calls/id234

5174   

15 МЗС Японії Технічна допомога від Фонду співробітництва 

Японії та ЄБРР та проекти JICA. Енергетика 

www.ua.emb-japan.go.jp/ukr 

 

16 МЗС Франції FASEP Дослідження. Проекти сталого 

розвитку, у тому числі енергоефективність 

 

  FASEP «Зелена іновація». Проекти сталого 

розвитку, у тому числі енергоефективність 

 

17 Фонд регіонального 

розвитку  

Конкурс проектів та 
програм розвитку. У тому числі проекти у сфері 

енергоефективності 

www.kmu.gov.ua 
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