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Північний інвестиційний банк надає позику NEFCO для підвищення
енергоефективності українських університетів

Північний інвестиційний банк (Nordic Investment Bank, NIB) та Північна екологічна
фінансова корпорація (Nordic Environment Finance Corporation, NEFCO) підписали угоду про
позику загальною сумою на 30 мільйонів євро для відновлення університетських будівель
в Україні, щоб досягти кращої енергоефективності і скоротити викиди парникових газів.
До проекту покращення енергоефективності закладів вищої освіти України входить
реставрація університетських будівель у кількох містах орієнтовною вартістю 160 мільйонів
євро. Покращення здійснюватимуться для зовнішньої конструкції будівель і систем опалення,
вентиляції та освітлення. Очікується, що ці вдосконалення продовжать термін експлуатації
будівель у середньому на 30 років та допоможуть знизити витрати.
На початковому етапі проекту роботи проводитимуться в семи університетах у Харкові, Києві,
Львові, Полтаві, Чернігові, Сумах та Вінниці. Пізніше до участі в програмі відновлення буде
вибрано більше університетів. Роботи мають початися в 2018 році і повинні завершитися до
кінця 2022 року.
«Фінансування проекту з енергоефективності для українських університетів відповідає
екологічному напряму діяльності NIB. Цей проект вплине на умови роботи й навчання для
тисяч людей. Ми сподіваємося, що він також матиме значний позитивний вплив на місцеву
економіку в регіонах, де знаходяться університети-учасники», – зазначає Хенрік Норманн,
президент NIB.
«Цей проект є загальнонаціональним за масштабом і важливістю. Очікується, що він
покращить рентабельність університетів за рахунок скорочення споживання енергії і, таким

чином, надасть університетам можливість спрямувати обмежені ресурси на свою основну
діяльність», – коментує Магнус Ристедт, виконавчий директор NEFCO.
Завдяки фінансуванню від NIB, NEFCO надасть позику українському урядові, який
представляє Міністерство фінансів України (read NIFCO’s press release). Позика від NEFCO для
України частково гарантується шведським Агентством міжнародного співробітництва у галузі
розвитку. Головною фінансуючою організацією проекту є Європейський інвестиційний банк.
Окрім фінансування шляхом позик, проект буде отримувати гранти від Східноєвропейського
партнерства в галузі енергоефективності та екології (E5P), Інвестиційного фонду сусідства ЄС
та Північного фонду екологічного розвитку.
NEFCO – це міжнародна фінансова організація, створена країнами Північної Європи: Данією,
Ісландією, Норвегією, Фінляндією та Швецією. NEFCO надає фінансову підтримку різним
екологічно важливим проектам, зосереджуючи свою увагу на країнах Східної Європи з
метою створення позитивних екологічних ефектів, які мають особливий інтерес для
Північної Європи.
NIB – це міжнародна фінансова організація, створена вісьмома країнами-учасниками:
Данією, Естонією, Ісландією, Латвією, Литвою, Норвегією, Фінляндією та Швецією. Банк
фінансує приватні і громадські проекти як у країнах-членах, так і за їх межами. ПІБ має
найвищий можливий кредитний рейтинг AAA/Aaa за оцінкою провідних рейтингових
агентств Standard & Poor’s та Moody’s.
Контактні особи для отримання додаткової інформації
NIB
Марйо Харрі (Marjo Harri), старший директор, керівник відділу по роботі з фінансовими
установами та малим і середнім бізнесом, тел.: +358 10 618 0227, marjo.harri@nib.int
Дімітрій Алехін (Dimitrijs Alehins), старший спеціаліст зі зв’язків із громадськістю,
тел.: +358 10 618 0296, dimitrijs.alehins@nib.int
NEFCO
Хелена Ляхтеенмякі (Helena Lähteenmäki), менеджер з інвестицій, тел.: +358 10 618 0633,
helena.lahteenmaki@nefco.fi
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