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ПРЕС-РЕЛІЗ
Швеція збільшить підтримку централізованого теплопостачання в Україні
Сьогодні, на семінарі «Скандинавська Зелена Шкала», який відбувся у Києві, була
презентована нова шведська фінансова програма, призначена для підтримки сталого
довгострокового розвитку систем централізованого теплопостачання в Україні.
Мета нового шведсько-українського фонду з підтримки централізованого теплопостачання – продемонструвати яку вигоду може отримати Україна від сучасного
енергоефективного централізованого опалення, в якому значна частка виробництва
базується на відновлюваних джерелах та збросному теплі і, в результаті, відповідає
вимогам ЄС. Швеція надає фінансування загальною сумою 10 млн. євро, з яких 6 млн.
євро інвестуються безпосередньо до Фонду , а 4 млн. євро призначені для фінансування
технічної допомоги протягом впровадження програми, щоб допомогти
муніципалітетам якнайкраще підготувати проекти.
Зараз більшість систем централізованого теплопостачання України застарілі,
енергоємні та неефективні. Станом на кінець 2017 року 46 відсотків сімей потребують
державних субсидій, щоб впоратися із ростом цін на опалення. Нова програма
підтримки базується на досвіді впровадження програми DemoUkrainaDH, яка
розпочалася у 2012 році з метою підтримати українські муніципалітети шляхом
спільного фінансування екологічно сталих та енергоефективних демонстраційних
проектів в секторі централізованого теплопостачання. Шість демонстраційних проектів,
успішно виконані у Вінниці, Житомирі, Олександрії, Кам’янці-Подільському, Полтаві та
Івано-Франківську, показали відчутні результати – до 30% економії газу, 20-50%
економії електроенергії та значне скорочення викидів CO2 (близько 45%). Нова
програма передбачає впровадження проектів ще у 4-5 містах.
«Мені дуже приємно повідомити про продовження підтримки Швецією українського
централізованого теплопостачання. Це та сфера, де ми можемо поділитися великим
досвідом, оскільки вже десятиріччя модернізуємо свої системи централізованого
опалення. Я відвідав декілька міст, де впроваджуються проекти і мене дуже вразили
результати, яких досягли НЕФКО та наші українські партнери», сказав пан Мартін
Хагстрьом, Посол Швеції в Україні.
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Нова фінансова програма фокусуватиметься на створенні систем централізованого
опалення достатньо великих для ефективного використання відновлюваних джерел та
збросного тепла, з низьким екологічним та кліматичним впливом, а також кращими
послугами, які дозволять споживачам контролювати споживання теплової енергії
виходячи з власних потреб. Це, в свою чергу, призведе до покращення мікроклімату в
приміщеннях та підвищення якості гарячого водопостачання.
Пан Ронні Нільссон з Північної екологічної фінансової корпорації НЕФКО впевнений,
що існує великий потенціал поширити вже випробувані рішення. «Поточна програма
DemoUkrainaDH, яка з 2012 року підтримує впровадження невеликих демонстраційних
проектів у сфері централізованого теплопостачання, вже довела, що можна досягти
великої економії при виробництві й розподіленні теплової енергії та зменшити
споживання енергії та води. Зараз важливо розробити демонстраційні проекти, які
будуть дійсно відрізнятися від звичних для українських теплопостачальних підприємств
та українського сектору централізованого теплопостачання в цілому».

Про НЕФКО
Північна екологічна фінансова корпорація (НЕФКО) це міжнародна фінансова організація (МФО)
заснована Скандинавськими країнами у 1990р. Вся діяльність НЕФКО зосереджена на генерації
позитивного екологічного впливу. НЕФКО фінансує та впроваджує проекти пов’язані із
запобіганням змінам клімату та збільшенням зелених інвестицій по всьому світу. Упродовж років
НЕФКО профінансувала більш за 1000 малих та середніх проектів у приватному та державному
секторах різних галузей економіки у 60 країнах. Велика увага приділяється Східній Європі,
Балтійському морю, а також регіонам Арктики та Баренцового моря. Головний офіс НЕФКО
знаходиться у Гельсінкі, Фінляндія, НЕФКО також має офіс у Києві, Україна. Більше інформації
наведено на www.nefco.org.

Про співпрацю між Швецією та Україною для підтримки реформ
Швеція давній партнер України. Починаючи з 1995 року Швеція інвестувала в країну значні
політичні, фінансові та людські ресурси. Протягом періоду 2014 – 2020рр. на підтримку реформ
в Україні Швеція виділить 175 млн. євро. Це робить Швецію сьомим найбільшим донором
країни. Поточний портфоліо підтримки включає ряд сфер – економічне зростання, реформа
державного управління, в тому числі управління державними фінансами та децентралізація,
гендерна рівність, екологічна та енергетична ефективність, вільні та незалежні ЗМІ, підтримка
громадянського суспільства, побудова миру та відродження, в тому числі гуманітарна допомога.
Дізнайтеся більше на https://bit.ly/2LTiWMO
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