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Про НЕФКО 
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• НЕФКО – міжнародна фінансова 

організація створена у 1990 р. урядами 

п'ятьох скандинавських країн 

• Ціль- підтримка екологічного та 

кліматичного фінансування 

• Забезпечує націлене на результат 

зелене фінансування за рахунок  

власних коштів та коштів  трастових 

фондів 

• Більше 500 млн. Євро у фондах, що 

управляє НЕФКО 

• > 1500 проектів у 80 країнах 
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НЕФКО в Україні 

 2004 – початок діяльності НЕФКО в Україні  

 2010 – Портфель муніципальних проектів почав 

значно зростати завдяки підписанню Рамкової Угоди 

та збільшенню підтримки Північних країн 

 Портфель проектів НЕФКО зараз складає 250 

муніципальних та приватних проектів, включаючи 

148 завершених на суму 230 млн. Євро. 

 З них  інвестиції в муніципальні проекти:   

      EUR 114 мільйонів кредитів  

   EUR 51 мільйонів грантів для  

 що становлять 75% від загального портфелю проектів 

 
 

 

 

 

 



Фінансові інструменти НЕФКО в 
муніципальному секторі  України 
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• Програма Енергозбереження (ESC) 

• Північна ініціатива гуманітарної підтримки та 

енергоефективності (NIU) 

• Українсько-норвезька ініціатива з підвищення 

енергоефективності (NUEE) 

• Інвестиційний фонд НЕФКО 

• E5P 

• Швеція-Україна Програма підтримки ЦТ (SUDH) 

• ЄС, Інвестиційна платформа добросусідства – Водна 

програма 

• DANIDA Business Finance 

• Вища освіта України (окремий проект) 

• Трастовий фонд Фінляндія-Україна (FUTF) 
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Проект Вища освіта України 

● Загальний бюджет 160 млн. Євро 

● Європейський Інвестиційний банк та Нефко співфінасують проект  

● Частка НЕФКО в загальному кредиті 30 млн. Євро 

● Шведське Агентство Міжнародного Розвитку надало НЕФКО гарантію 

на частку позики НЕФКО  

● Е5Р та фонд NIF надають близько 13 млн Євро для підтримки 

проекту 

● Координуєє проект МоН та управління ведеться за допомогою Групи 

управління та підтримки проекту  

● Кінцевими бенефіціарами є університети (7 в першій фазі та 15 у 

другій) 

● Цілями проекту є отримання економії витрат на енергоносії від 

впровадження комплексної термо-реновації будівель, 

продовження строку їх активного використання та покращення умов 

перебування 

 

 

 

Університети в списку НЕФКО 

як окремі під-проекти: 
• Національний  педагогічний 

університет імені М.П. 

Драгоманова 

• Львівський Національний 

Університет імені Івана Франка 

•  Прикарпатський Національний 

Університет  імені Василя 

Стефаника  Ужгородський 

Національний Університеті 

• Київський Національний 

Університет будівництва та 

архітектури 

• Луцький Національний 

університет (поки не 

впроваджується)   
 



Хід впровадження, досвід та основні проблемні 
питання (1) 
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 Впровадження згідно плану здійснюється за принципом закупівель 
комплексу робіт «під-ключ» на відкритому тендері без попереднього 
проектування – він має свої особливості 

 Проведено закупівлі по 11 лота з 12 запланованих 

  Заключено контракти по 9 лотах 

 НЕФКО перерахувала перші транші кредитних коштів, з яких вже 
оплачені аванси підрядникам по трьох університетах  

 Проектну документація по 6 лотах практично фіналізовано та в в 
період кінця 2021 –січня 2022 р. перші проекти почнуть проходити 
експертизу 

 Розпочато закупівлі послуг з технічного нагляду 

 Розбивка обсягів робіт для тендерів на лоти вартістю не більше 1-2 
млн Євро кожний виявилася правильною з огляду на стан 
будівельного ринку в даний час, можливості потенційних підрядників 
та можливостей університетів та консультантів по адмініструванню 
контрактів 

 
 

 
 
 

 



Дякую за увагу! 
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