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 Переваги співпраці с IQ energy

IQ energy – программа з енергоефективності за підтримки ЄС.
Для Вас це:

• збільшення обсягів продажу,
• рекламна підтримка з боку IQ energy,
• навчання програмі з боку IQ energy,
• іміджева складова співпраці з європейським проектом,
• ваш внесок в енергоефективність країни та екологію планети



 Результати IQ energy

✓ Видано більше 62 млн. грн. кредитів

✓ Гранти виплачуються :
• швидко – щомісячно в повному обсязі (виплати проводилась вже 9 разів)
• 1 077 вже отримало компенсації
• EUR 186 000 вже виплачено



 Зміст Програми

ЄБРР організував програму фінансування  для стимулювання ЕЕ інвестицій у житловий сектор 
України. 

Технічна 
допомога

E5P фінансує гранти для населення за програмою
IQ energy у обсязі 15 млн. євро та технічну допомогу
для реалізації програми.

Швеція надає підтримку IQ energy через Шведське
Агентство з Міжнародного Співробітництва та
Розвитку (Sida) та співфінансує технічну допомогу
для реалізації програми.

Європейський Союз надає підтримку Програмі IQ
Energy за допомогою внесків у багатосторонній
донорський фонд E5P.

Федеральне міністерство фінансів Австрії надає
підтримку ЄБРР в розробці програмних інструментів з
реалізації програм сталого енергетичного розвитку

ДОНОРИ:

- це фінансовий інструмент сприяння удосконаленню 
енергоефективності в житловому секторі України, розроблений 
Європейським банком реконструкції та розвитку (ЕБРР) 

15 млн. євро – затверджений фонд компенсацій до 2020 року



 Правила та Умови

Позичальником за 
програмою IQ energy 
може бути будь-яка 

фізична особа, що має 
доступ до житлового 

приміщення на 
території України та 

бажає здійснити заходи 
з підвищення його 

енергоефективності

Програма IQ energy 
призначена для 

підтримки проектів, в 
житлових помешканнях 

– одноквартирних 
будинків (садибних та 
котеджних будинків) та 

квартир у 
багатоквартирних

будинках

Програма IQ energy не надає підтримку проектам, що підтримуються за 
рахунок будь-якого іншого гранту, в тому числі в рамках державної програми

з енергоефективності.



РОЗМІР КРЕДИТУ

РОЗМІР ГРАНТУ 

(КОМПЕСАЦІЇ)

Не обмежено

(у гривневому еквіваленті)

Від меншої з величин – суми кредиту або вартості заходів

(включаючи супутні товари та монтажні роботи):

15% - за впровадження одного енергоефективного заходу в одній

будівлі

20% - за впровадження більш ніж одного енергоефективного заходу

в одній будівлі

Обмеження суми гранту(-ів) на одну особу – до 3 000 євро!

Позичальник –
фізична особа

Фінансування енергоефективних заходів за програмою 
здійснюється через банки-партнери шляхом надання кредитів та грантів 

 ОСНОВНІ УМОВИ НАДАННЯ КРЕДИТІВ ТА ГРАНТІВ (КОМПЕНСАЦІЇ)

*) c 05 липня 2017 года

А ТЕПЕР 35%* на ВСЕ!
не залежить від кількості категорій



РОЗМІР КРЕДИТУ

РОЗМІР ГРАНТУ 

(КОМПЕСАЦІЇ)

не обмежений

35% від меншої з величин – суми кредиту або вартості

заходів з ЕЕ (включаючи супутні товари та монтажні

роботи).

Обмеження суми гранту(-ів) на одну особу протягом строку

дії програми – до 3 000 євро!

Позичальник –
фізична особа

Фінансування енергоефективних заходів за програмою 
здійснюється через банки-партнери шляхом надання кредитів та грантів 

 ОСНОВНІ УМОВИ НАДАННЯ КРЕДИТІВ ТА ГРАНТІВ (КОМПЕНСАЦІЇ)



• Вибери 
продукції з 
Каталогу 
Технологій 
(Сертифікат)

• Накладна (рах. 
-фактура)
(монтаж може 
бути 
включений)

КРОК 
1

Отримай кредит у 
банку-партнері  та 
реєстрація в On-

Line систему 
IQenergy

Реалізуй ЕЕ проект в 
термін до 4 місяців 

з дати кредитної 
угоди

КРОК 
2

• Подай Заявку 
через On-Line 
систему IQenergy 

• Отримай
компенсацію (Грант 

до 3 000 євро) 
після перевірки 
якості робот 
Вашого 
постачальника

КРОК 
3

 ПРОСТІ КРОКИ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ГРАНТУ

Вибір товару (сертифікат) Кредит (непогашений) та 
установка

Компенсація в ЄВРО



 Каталог Технологій

www.iqenergy.org.ua/technologies

КРИТЕРІЇ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ – Сертифікат відповідності!!!

4 100 одиниць продукції

950 компанії - постачальника

Рекупіратори

http://www.iqenergy.org.ua/technologies


 Правила та Умови. Категорія : ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ ВІКНА

✓ Вимоги:
Приведений опір теплопередачі (R, м2*К/Вт):
Не менше 0,60 м²·K/Вт – для Закарпатської, Запорізької, 
Одеської, Миколаївської та Херсонської областей (або клас
по показнику опору теплопередачі Б1, Б2)
Не менше 0,75 м²·K/Вт – для інших областей України (або
клас по показнику опору теплопередачі А1, А2)

✓ ЛІМІТ ВИТРАТ:  180 євро на 1 м2 (з монтажем та супутніми товарами)

✓ Для квартир та індивідуальних будинків



 Каталог Технологій: СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ



Отримай КРЕДИТ у 
банку-партнері  та 

реєстрація 

в On-Line систему
IQenergy 

Реалізуй ЕЕ проект в 
термін до 4 місяців з 
дати кредитної угоди

КРОК 
2

 ПРОСТІ КРОКИ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ГРАНТУ

Кредит (непогашений) та 
установка



Валюта кредиту/Кредитная карта
виключно

UAH (ГРИВНЯ)

Мета кредиту - фінансування придбання та належного монтажу високо 
енергоефективних матеріалів та обладнання, внесених до Каталогу Технологій

Період отримання кредиту 
до 10 вересня 2020 року (дата кредитної угоди)

 Банки – учасники Програми

КУРС НБУ на дату видачи
кредиту

https://ukrsibbank.com/


 Банки-партнеры IQ energy

Банки - партнери (ОТП банк, УкрСиббанк – ПОС, РБА) надають кредити за
програмою IQ energy:
• за вигідними умовами (можливість розстрочки),
• можливість кредиту без першого внеску та довідки про доходи,
• рішення приймається банком до 10 хвилин,
• детальніше Ви можете дізнатися у співробітників банків-партнерів,
• програмою не лімітовано тип кредиту (кеш кредит, кредит під депозит)



Кредитна картка - переваги
• Кредитка – картка з кредитним лімітом банків-партнерів!!! 
• Всі оплати лише за кредитні кошти!!!

ЗРУЧНІШЕ – економія часу:
• оплата на касі через POS термінал
• оплата в інтернеті (де є можливість оплатити карткою)
• оплата без готівки
• можливість де-кількох покупок енергоефективних товарів 

протягом 4 місяців з дати першої

ДЕШЕВШЕ – економія коштів:
• є період до 55-57 днів без нарахування %% за кредитом
• купівля необхідних супутніх товарів або товарів з різних категорій 

в необхідний термін протягом 4 місяців з дати першої покупки



• Подай Заявку через On-
Line систему IQenergy 

• Отримай компенсацію 
(Грант до 3 000 євро) 
після перевірки якості 
робот Вашого 
постачальника

КРОК 
3

 ПРОСТІ КРОКИ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ГРАНТУ: КРОК 3

Компенсація в ЄВРО



 Правила та Умови. Процес ВЕРИФІКАЦІЇ консультантами IQenergy

Виїзна
– група з верифікації 

здійснює фізичну 
перевірку інформації, 

наданої у Формі запиту 
на здійснення 
верифікацію. 

Кожний 10-й запит
Термін:

30 робочих днів

Камеральна
– група з верифікації 

готує Звіт про результати 
верифікації на основі 
документів, наданих 
позичальником, без 

відвідування 
помешкання. 

Термін:
5 робочих днів

Мета процесу верифікації полягає в засвідченні того, що інформація, надана 
позичальником у Формі запиту на здійснення верифікації, є достовірною і що 

всі критерії прийнятності для надання гранту виконано!

2 види верифікації:



 ВЕРИФІКАЦІЯ. Категорія : ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ ВІКНА

✓ Технічна документація:
- сертифікат відповідності IQ energy – NEW!
- паспорт на кожне вікно
- паспорт на склопакет – при заміні тільки склопакету

- акт виконаних робіт (при включенні монтажу до інвестицій 
чи кредиту)

- фото ДО та ПІСЛЯ встановлення вікна - NEW!

✓ Фінансова документація:
- кредитна угода з банком на кредит
- рахунок- фактура на оплату 
- видаткова накладна

- документи, що підтверджують факт оплати (платіжка,     
касовий ордер до 20% інвестицій та до 50 тис. грн. тощо)



Як стати партнером IQ energy?
1. Впевнитись, що в Каталозі технологій є 

вікна або склопакети, що ви реалізуєте
2. Налагодити відносити з банком-

партнером для кредитування
3. Пропонувати і продавати продукцію 

клієнтам з Каталогу технологій в кредит 
від банку-партнера Програми

!!! НЕ ОБОВ’ЯЗКОВО бути в списку 
постачальників – головне, щоб в Каталозі 
технологій була відповідна технологія (вікно, 
склопакет), що реалізується клієнту  



 Маркетингова та рекламна підтримка

Ліфлети, 
еврофлаери, стікери

Веб-сайт дилера-
партнера/

Банери/SMM

Постери

IQenergy посилання 

на сторінку програми 
на Ваших сайтах 

IQenergy посилання 

на сторінку дилера з 
таргетуванням клієнтів 

у Вашій локації під 
постами з інформацією 

про Котли



 Флайер и наклейка на товар и полку 



 Приклади FB платних постів

IQenergy посилання на сторінку дилера з 

таргетуванням клієнтів у Вашій локації під 
постами з інформацією про Вікна. 

Кількість фанів – біля 6 300, охват платних 
постів до 80 000



 Загальна огляд

Каталог Технологій, перелік 
Категорій (сертифікат)

КРИТЕРІЇ: 

Фізична особа, 
що має доступ

Житло
(квартира чи приватний 

будинок)

Кредит до 10.09.2020, 
непогашений кредит

Ліміти витрат (м2 або 1 од.)

Компенсація від ЄС

4 місяці

Достовірність, законність

ПЕРЕВАГИ

35%!!! 

до 3 000 євро 
(не регламентовано використання)

в ЄВРО (девальвация +)

МОНТАЖ та супутні 
матеріали

Контроль якості обладнанняРеалізований захід по ЕЕ

Значна економія за 
комунальними платіжками

Податки
Верифікація (5 або 30 днів)



 Контакти IQenergy

Гаряча лінія:
0-800-50-57-17

Безкоштовно по Україні

www.iqenergy.org.ua
e- mail: info@iqenergy.org.ua

mailto:info@iqenergy.org.ua


 Правила та Умови. Максимальний ліміт витрат за категоріями
Каталогу Технологій

Номер категорії Назва категорії
Максимально прийнятна вартість 

(включаючи монтаж)

Категорія 1.  Енергозберігаючі вікна 180 євро на квадратний метр

Категорія 2.  Системи теплопостачання 3 360 євро на помешкання

Категорія 3.  Сонячні теплові системи 3 000 євро на проект

Категорія 4a. Високоефективні газові котли  3 000 євро на одиницю

Категорія 4b. Котли на біомасі 3 000 євро на одиницю

Категорія 5a. Теплоізоляція підлоги першого поверху 48 євро на квадратний метр

Категорія 5b. Теплоізоляція зовнішніх стін 50 євро на квадратний метр

Категорія 5c. Теплоізоляція стель 48 євро на квадратний метр

Категорія 6.  Теплові насоси 10 000 євро на одиницю

Категорія 7.  Вхідні двері 500 євро на одиницю

Категорія 8.  Теплові лічильники 400 євро на одиницю



 Кейс: 2 категорії (вікна та утеплення дахового перекриття в 
приватному будинку) Банк-партнер OTP Bank

Місто м. Київ

Тип житла Приватний будинок, 380 м2

Інвестиція Віконні конструкції Solvin, 
Вхідні двері Solvin

Кредит 252 125,00 грн. 
(інвестиція 252 125,00 грн.)

Грант 20% = 1 595,25 Євро

Економія 
енергоресурсів

17 518,96 кВт/рік

Скорочення 
викидів СО2

4 284,09 кг/рік



 Кейс: Вікна  від Вікна - Стар

Банк-партнер Мега банк

Місто м. Київ

Тип житла Приватний будинок 2016 р. будівництва, 
175 м2

Інвестиція Встановлення вікон

Кредит 107 053,54 грн.

Грант 15% = 567,62 Євро

Економія 
енергоресурсів

1 967,76 кВт/ рік

Скорочення 
викидів СО2

481,20 кг/рік, що дорівнює викидам від 
одного авто на відстані 4345 км



 Контакти

Віктор Маноха     
+38 067 209 51 98

e- mail: victor.manokha@iqenergy.org.ua

mailto:info@iqenergy.org.ua


ДЯКУЮ за УВАГУ


