
Фінансування «зелених» проектів     
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У СПІВПРАЦІ З: 



Еко-стратегія Банку 

УКРГАЗБАНК як державний банк всебічно підтримує проекти, пов'язані з ефективним 

використанням енергоресурсів та зменшенням впливу на довкілля (еко-проекти)  

УКРГАЗБАНК реалізує цю стратегію разом із Міжнародною фінансовою корпорацією (IFC), 

що має глибокі знання та практичний досвід у сфері енергоефективності та «зеленої» 

електроенергетики 

забезпечувати комплексну 
підтримку енергоефективних та 
екологічних проектів; 

отримувати актуальну інформацію 
про інноваційні технології в сфері 
екології та енергоефективності; 

використовувати статистичні дані та 
досвід IFC для технологічної експертизи 
при реалізації еко-проектів у різних 
галузях; 

запровадити систему екологічного та 
соціального управління. 

Головна мета – перетворення Банку на першу в Україні 
спеціалізовану фінансову установу з еко-кредитування  

Еко-стратегія дозволяє Банку: 
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Напрями фінансування 

ПІДПРИЄМСТВА 
енергоефективна 

модернізація 

«ЗЕЛЕНА» ЕНЕРГЕТИКА 
відновлювальна енергетика,  
накопичення енергії, біомаса 

ТРАНСПОРТ 
енергоефективні компоненти, 

паливо, логістика, електромобілі 

ПРОМИСЛОВІСТЬ 
мінімізація шкідливих викидів 

 

АПК та ТВАРИННИЦТВО 
біопаливо, біогаз, утилізація 

відходів, системи зрошування 

ЖКГ ТА КОМУНАЛЬНІ ОБ’ЄКТИ 
енергоефективна модернізація 

енергосервісні контракти 
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Відповідно до проведених розрахунків, 
реалізація цих проектів надасть 

можливість зменшити викиди CO2 на  
588 тис. тон кожного року.    

З початку співпраці з IFC, було затверджено 
та підписано 233 кредитні угоди по еко-

проектам на суму більше ніж 7,2 млрд грн.   
 (≈ 230 млн євро) 

Результати роботи з 01 травня 2016 
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В тому числі, за проектами «зеленої» електроенергетики 
реалізовано проектів на суму 144 млн євро 

Портфель «зелених» кредитів Банку  

Відповідно до проведених розрахунків, реалізація цих проектів надасть можливість 
зменшити викиди CO2 на 488 тис. тон кожного року    

У  співпраці  з IFС з травня 

2016 року, Банком реалізовано 

46 проектів «зеленої» енергетики 

загальною піковою потужністю – 

289,7 МВт 

Профінансовано:                  

31 сонячних станцій;                         

4 вітрові станції;                               

3 малі гідроелектростанції;              

8 електростанцій на біопаливі 
МВт 
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Проекти 

відновлювальної 

енергетики  

308 МВт 

За проектами «зеленої» електроенергетики 40 проектів                        

на 261 млн євро 

 
Проекти еко-кредитів, що знаходяться на 

розгляді Банку 

МВт 



Конкурентні переваги Еко-банку: 

Кредитування від 6% у євро 

Можливість довгострокового кредитування 

Погашення кредиту з  врахуванням сезонності виробітку 

електроенергії 

Першочерговий порядок розгляд усіх еко-проектів 

Швидке прийняття рішення 
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3. Проведення Банком попередньої 
безкоштовної техніко-економічної 

експертизи еко-проекту Клієнта 
(разом з IFC)  

• Сонячні електростанції 

• Вітрові електростанції 

• Малі гідроелектростанції 

• Електростанції на біогазі 

• Електростанції на біомасі 

• Геотермальні електростанції 

• Переробка ТПВ (очікується)* 

1. Визначитися з проектом, 
що підпадає під критерій 

«зеленого» тарифу: 

2. Обрати тип кредитування, 
подати заявку з необхідним 

пакетом документів: 

Рефінансування 
інвестиційних 

витрат: 

Кредитування          
на етапі 

будівництва: 

Як отримати кредит на «зелену» електростанцію в УКРГАЗБАНКУ? 

Фінансування «зелених» проектів  

* - планується внесення змін до Закону України «Про ринок електричної енергії» від 13.04.2017 



Перші черги станцій або інша нерухомість 

Ключова подія – підписання договору про купівлю-продаж електричної енергії 
за «зеленим» тарифом та отримання першого доходу за ним – звільняє всі 

ДОДАТКОВІ застави / фінансові поруки  

Якщо Ви бажаєте брати участь у фінансуванні проекту паралельно з 

Банком – у пропорції «кредит/власні кошти» як 70/30% 

Обладнання у достатньому обсязі 

Гарантії погашення кредиту 
міжнародними інституціями з 

міжнародним інвестиційним рейтингом 

Дохід від іншого бізнесу 

Дохід від депозиту у євро 

Надати Банку додаткове забезпечення на суму 
кредитування, яке необхідне до підписання 

договору про «зелений» тариф, та/або: 

Показати джерело сплати відсотків (оскільки 
пільговий період на сплату відсотків 

неможливий), та/або: 

Згідно вимог НБУ, до моменту  отримання доходу по                    
«зеленому» тарифу, необхідно: 

Проектне фінансування «зелених» станцій  
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Можливість  узгодження попередніх умов, надання Банком binding offer (зобов’язуючої 
пропозиції) клієнту та укладання попереднього договору з відкладальними умовами 
(головна з яких – отримання виручки за «зеленим» тарифом). 

Можливість надання Банком умовної гарантії напряму EPC-контрактору, відповідно до якої 
інвестор гарантовано проведе розрахунок за комплекс послуг ЕРС-контрактора 
(проектування, поставки, будівництва) після введення об'єкту ВДЕ в експлуатацію.  

Торговельне фінансування спільно з IFC –  УКРГАЗБАНК надає Вам, як девелоперу об’єкту 
ВДЕ, можливість здійснити оплату за імпортне обладнання (сонячні панелі, вітрові турбіни 
та ін.) в рамках Глобальної програми торгового фінансування IFC. 
Тепер для отримання підтвердження акредитива  першокласним світовим банком немає 
необхідності розміщувати грошове покриття (відволікати обігові кошти або брати кредит 
для розміщення покриття).  Першокласний банк підтвердить акредитив, випущений 
УКРГАЗБАНКОМ на підставі гарантії IFC, наданої в рамках зазначеної Програми.  
 

Більше того, в рамках таких акредитивів існує можливість отримання фінансування за 
рахунок коштів підтверджуючого банку на термін до 12 місяців. 

Додаткові інструменти для «зелених» 
девелоперів 
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Рефінансувати 70-75% 
понесених Вами 

витрат під 6,5-7% у 
євро на строк до                  

7-8 років  

Ключова подія – 
підписання договору 
про купівлю-продаж 

електричної енергії за 
«зеленим» тарифом та 

отримання першого 
доходу за ним 

Якщо Ви готові на короткий час відволікти власні кошти та побудувати 

«зелену» електростанцію, Банк готовий: 

На початковому               
етапі реалізації 

проекту Ви маєте 
можливість підписати 
договір з відкладеним 

рішенням, що 
гарантує отримання 

рефінансування 

При рефінансуванні 
оформлюється застава 

на саму станцію – 
майновий комплекс та 
корпоративні права на 

ТОВ, яка отримала 
«зелений» тариф           

(ніяких додаткових 
застав) 

Рефінансування інвестиційних витрат 
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ШТРАФИ ЗА «НЕБАЛАНСИ» 

 
В новому Законі «Про ринок електроенергії» 
передбачено поетапне введення системи штрафів 
для зелених генерацій за щоденні «небаланси». 
Нажаль, при використанні існуючих на сьогодні 
систем метеорологічного прогнозування похибка 
може складати 25% та більше. Це може вплинути 
на прогнозну виручку та створити проблеми з 
погашенням кредитів  

 

Проблема 

 
На наш погляд, враховуючі зобов'язання України 
перед ЄС, що до 2020 р. доля «зеленої» 
енергетики має досягнути 11% в загальному 
енергобалансі України, було б доцільним не 
вводити штрафи до того часу, коли доля 
«зеленої» енергетики» не досягне 11% в 
загальному енергобалансі України 

Шляхи вирішення 

Законодавчі та нормативні 
нововведення 

ПЕРЕХІД ДОГОВОРІВ НА КУПІВЛЮ-ПРОДАЖУ «ЗЕЛЕНОЇ» ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ ВІД 

ЕНЕРГОРИНКУ ДО «ГАРАНТОВАНОГО ПОКУПЦЯ» 

Ця процедура, на наш погляд, достатньо чітко 
прописана в новому Законі «Про ринок 

електроенергії», тому цей ризик Банк не вважає 
суттєвим 
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14 вересня 2017 був затверджений договору купівлі- 

продажу електричної енергії для виробників 

електроенергії з альтернативних джерел енергії 
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«Bankable PPA» чи 

«Умовний договір про наміри» 

Законодавчі та нормативні 
нововведення 



Будівництво СЕС на Херсонщині 

Потужність: 5,9 МВт 

Вартість проекту: 5 523 700 євро  

Фінансування УКРГАЗБАНКОМ: 75% 

8 872 МВт*год 
Річна генерація відновлюваної енергії  

3 902 т/рік  
Зниження викидів СО2   

7 років  
Cтрок окупності 

22.08.2016 
Перше звернення клієнта до Банку 

30.09.2016 
Укладання кредитної угоди 

27.12.2016 
Підписання з ДП «Енергоринок» договору 
купівлі-продажу електричної енергії 

1,33 млн євро 
Річний операційний дохід 

Приклади реалізованих проектів 
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Приклади реалізованих проектів 

Будівництво СЕС на Закарпатті 

Потужність: 3,4 МВт 

Вартість проекту: 3 170 500 євро  

Фінансування УКРГАЗБАНКОМ: 62% 

0,6 млн євро 
Річний операційний дохід 

3 660 МВт*год 
Річна генерація відновлюваної енергії  

1 610 т/рік  
Зниження викидів СО2   

5,2 роки  
Cтрок окупності 

08.07.2016 
Перше звернення клієнта до Банку 

22.08.2016 
Укладання кредитної угоди 

25.01.2017 
Підписання з ДП «Енергоринок» договору 
купівлі-продажу електричної енергії 
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Приклади реалізованих проектів 

12,6 млн євро 
Прогнозний річний операційний дохід 

146 728 МВт*год 
Прогнозна річна генерація відновлюваної 
енергії  

66 028 т/рік  
Зниження викидів СО2   

5,2 роки  
Cтрок окупності 

01.08.2016 
Перше звернення клієнта до Банку 

19.12.2016 
Укладання кредитної угоди 

Вітрова електростанція на Херсонщині 

(41,58 МВт з 69 МВт запланованих) 

Вартість проекту: 65 800 000 євро  

Фінансування УКРГАЗБАНКОМ: 48% 

13.10.2016 
Отримали позитивне рішення Банку 
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29.09.2017 
Введення станції в експлуатацію 



Приклади реалізованих проектів 

187 тис євро 
Річний операційний дохід 

2 965 МВт*год 
Річна генерація відновлюваної енергії  

1 921 т/рік  
Зниження викидів СО2   

4,3 роки  
Cтрок окупності 

01.06.2016 
Перше звернення клієнта до Банку 

29.07.2016 
Укладання кредитної угоди 
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Гідроелектростанція у Житомирській області 

Потужність: 353 КВт 

Вартість проекту: 376 000 євро  

Фінансування УКРГАЗБАНКОМ: 66% 

23.06.2016 
Отримали позитивне рішення Банку 

11.09.2017 
Введення станції в експлуатацію 



УКРГАЗБАНК - лідер «зеленого» фінансування в Україні стосовно 
фінансової підтримки введення нових  потужностей у 2017 році 

Кожний четвертий мегават отриманого «зеленого» тарифу у 2017 році в 
Україні профінансовано за допомогою УКРГАЗБАНКУ (відповідно до даних 
НКРЕ), при цьому аналіз ринку показує, що значна кількість інвесторів 
ПОКИ ЩО  використовує власні кошти для розвитку проектів «зеленої» 
енергетики в Україні 

УКРГАЗБАНК першим в Україні запровадив програму кредитування 
населення на придбання та встановлення «домашніх» сонячних 
електростанцій і вже за 5 місяців видав 51 кредит на суму 15,5 млн грн 

Україна має величезний потенціал для «зеленого» фінансування понад 
30 млрд. доларів до 2030 року за підрахунками експертів IFC 

УКРГАЗБАНК планує продовжувати всебічно підтримувати розвиток 
екологічних  проектів та залишатись «драйвером» зеленої галузі в 
Україні 
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Потенціал розвитку «зеленого» фінансування  




