
КОМПЕНСАЦІЯ ВИТРАТ 
на купівлю теплового насосу

ДОСТУПНІ В ПРОГРАМІ ТЕПЛОВІ НАСОСИ MITSUBISHI ELECTRIC:

џ PUHZ-SW50VKA

џ PUHZ-SW75VHA

џ PUHZ-SW100V/YHA

џ PUHZ-SW120V/YHA

џ PUHZ-SW160YKA

џ PUHZ-SW200YKA

џ PUHZ-FRP71VHA

џ PUHZ-SHW80VHA

џ PUHZ-SHW112V/YHA

џ PUHZ-SHW140YHA

џ PUHZ-SHW230YKA2

Переваги постачальників програми IQ energy:
џ Збільшення обсягів Ваших продаж
џ Рекламна підтримка з боку IQ energy
џ Іміджева складова співпраці з європейським проектом
џ Ваш внесок в енергоефективність країни та екологію планети

Програма IQ energy від ЄБРР

Максимальна сума усіх грантів за усіма кредитами, на 
яку має право претендувати одна особа за програмою 

IQ energy, складає .3 000 євро  



ЧИСТА ЕКОНОМІЯ

ПРИКЛАД РОЗРАХУНКУ ВІДПОВІДНО ДО ПРОГРАМИ  

«КРЕДИТ ПІД ДЕПОЗИТ» від ОТП БАНК 

Кредит під депозит 200 000 грн на термін 3 місяці

Одноразова комісія за виплату 1 % від суми кредиту — 2000 грн

Відсоткова ставка по кредиту 18,5 % річних, за 3 місяці = 9250 грн (3083,33 грн/міс.)

Прибуток від депозиту 13,5 % річних, за 3 місяці = 5432 грн (1811,26 грн/міс.)

Загальні витрати клієнта 2000 грн + 9250 грн – 5432 грн = 5818 грн

При кредиті 200 000 грн терміном на 3 місяці загальні витрати складуть 5818 грн.

РОЗРАХУНОК КОМПЕНСАЦІЇ ВІД IQ ENERGY 

Компенсація 20 %

Повернення за програмою компенсації IQ Energy:

∗  200 000 грн – орієнтовна вартість системи в комплексі:  
тепловий насос + монтажні роботи + додаткові комплектуючі.

www.iqenergy.org.ua

Віктор Маноха
представник IQ energy
tel.:     +38 (044) 290 91 90 ext. 6004
+38 (067) 209 51 98
victor.manokha@iqenergy.org.ua

ДО КОГО ПОСТАЧАЛЬНИКАМ ЗВЕРТАТИСЬ У IQ ENERGY?

Рахуємо витрати за кредитом та дохід від компенсації IQ energy:



Оберіть енергоефективні конструкції/матеріали, що 
відповідають критеріям програми, звернувшись за 
консультацією до постачальника 

џ Перевірте їх наявність у Каталозі Технологій на сайті www.iqenergy.org.ua 
џ Роздрукуйте підтверджуючий Сертифікат відповідності на 

конструкції/матеріали на сайті 

Зверніться у відділення банка-партнера із підтверджуючим 
сертифікатом та рахунком-фактурою, отримайте кредит. 

Зареєструйтесь на сайті IQ energy 
Ознайомтесь з «Правилами надання грантів» 
 Оберіть на сайті www.iqenery.org.ua закладку «Подати заявку на отримання 
компенсації» та пройдіть реєстрацію, надавши дані про себе (ФІО, ІНН, 
контакти)

Ви отримаєте на вказану Вами електронну адресу листа із підтвердженням 
результатів реєстрації та посиланням для завантаження інформації про ваш 
енергоефективний проект. 

Встановіть енергоефективні 
конструкції/матеріали 

Зробіть фото до та після встановлення енергоефективних 
конструкцій/матеріалів. 
(можна скористатись смартфоном) 

ЯК ОТРИМАТИ КОМПЕНСАЦІЮ:
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 ПОКРОКОВА ІНСТРУКЦІЯ: 

Всі документи можна сканувати або фотографувати. 
џ Зайдіть за посиланням з Листа із підтвердженням результатів реєстрації (див. Крок 3) 
џ Завантажте скановані або сфотографовані копії: 
 1. Рахунку-фактури на енергоефективні 
 2. Першої сторінки кредитного договору 
 3. Копію фіскального чеку чи підтвердження
  банківського переводу (якщо кредит готівкою) 
 4. Фото ДО, ПІД ЧАС та ПІСЛЯ встановлення
  енергоефективних конструкцій чи матеріалів. 
Надайте інформацію про місце та умови встановлення енергоефективних товарів 
Введіть особисті дані 

Подайте заявку на грант 

Завантажте технічні та фінансові документи у свою заявку на 
отримання гранту. 

 Важливо! 
Кредит має бути 

непогашеним 
до подання 

заявки 
на верифікацію! 

крок
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Протягом 7 днів Ви отримаєте лист із підтвердженням результатів верифікації. 

Отримайте грант на свій рахунок у ЄВРО. 
Начислення гранту – протягом 3-5 тижнів після підтвердження заявки. 

Детальніше:
www.iqenergy.org.ua

 www.mitsubishi-aircon.com.ua



1. Позичальники за програмою IQ energy 

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. 

Програмою IQ energy не встановлюється жодних обмежень за віком, статтю, 
расовою належністю, релігійними переконаннями, родом занять або іншими подібними 
ознаками для заявників на отримання кредиту. 

Остаточне рішення щодо надання кредиту за програмою IQ energy приймається 
комерційними банками (фінансовими організаціями-учасниками).

2. Проекти програми IQ energy 

Програма IQ energy призначена для підтримки проектів, метою яких є підвищення 
енергоефективності житлових помешкань – одноквартирних будинків (садибних та 
котеджних будинків) та квартир у багатоквартирних будинках. 

2.1. Прийнятні проекти 

Програмою IQ energy підтримуються лише проекти, що відповідають усім 
нижченаведеним критеріям одночасно: 

џ Проект реалізується з використанням виключно матеріалів та обладнання, 
включених до Каталогу Технологій. Каталог укладено та регулярно актуалізується 
групою підтримки програми IQ energy. Каталог доступний в режимі онлайн за 
посиланням http://www.iqenergy.org.ua/technologies. Позичальники програми 
IQ energy повинні вибрати матеріали та /або устаткування для своїх проектів у 
Каталозі і оформити свій вибір шляхом створення Сертифікату відповідності. Цей 
Сертифікат зберігається в електронному вигляді та є обов'язковим для надання 
заявки на отримання гранту за програмою IQ energy. Сертифікат також за 
потреби може бути відтворений позичальником пізніше за його унікальним 
ідентифікаційним номером; 

џ Загальна вартість проекту, включаючи вартість основних матеріалів та 
обладнання з Каталогу Технологій, супутніх матеріалів, а також будь-яких послуг з 
розробки проектно-кошторисної документації, перевезення, монтажу та пуско-
налогоджувальних робіт, не повинна перевищувати 15 000 євро. Для контролю 
максимально допустимої вартості проекту його вартість в гривні переводиться в 
євро використовуючи офіційний обмінний курс гривні до євро на дату укладання 
кредитної угоди за програмою IQ energy. 

џ Проект є реалізованим та повністю відповідає усім чинним вимогам 
законодавства України з питань енергоефективності, екології, соціального 
захисту, пожежної безпеки та охорони здоров'я, під яке він підпадає. Критерії з 
енергоефективності програми IQ energy, що доступні за посиланням 
http://www.iqenergy.org.ua/minimum-energy-performance-criteria/, забезпечені. 
Всі відповідні дозвільні документи від усіх відповідних інстанцій були отримані або 
затребувані. Під терміном «реалізованим» мається на увазі, що матеріали та 
конструкції є влаштованими на будинку, обладнання – належним чином 
підключене. 

2.2. Неприйнятні проекти 

Наведені нижче проекти є категорично неприйнятними для отримання гранту за 
програмою IQ energy: 



ПРАВИЛА ТА УМОВИ

џ Проекти, заборонені будівельними нормами та правилами, такі як теплоізоляція 
зовнішніх стін окремих квартир в багатоквартирних будинках, встановлення 
твердопаливних котлів в помешканнях, що не обладнані димовими каналами у 
встановленому порядку тощо; 

џ Придбання та монтаж конструкцій, матеріалів або устаткування, не внесених до 
Каталогу Технологій на дату подання Запиту на здійснення верифікації; 

џ Встановлення котлового обладнання, що призводить до від'єднання від систем 
централізованого теплопостачання. 

В програми IQ energy виділені наступні категорії проектів: 

2.3. Проектні категорії 

Наведений вище перелік проектних категорій, які підтримуються програмою IQ 
energy, є виключним. Жодна інша категорія не є прийнятною в рамках проектів IQ energy. 

Для кожної категорії матеріалів та устаткування визначеного максимальний ліміт 
витрат. Для розрахунку гранту приймається фактична сума витрат проекту, але не 
більше за такий ліміт. 4 

Максимальний ліміт витрат стосується вартості одиниці самого матеріалу чи 
обладнання та вартості супутніх монтажних робіт чи додаткових матеріалів 

Максимальний ліміт витрат за категоріями Каталогу Технологій становить: 

2.4. Обмеження проектних витрат



Успішне виконання кожного проекту повинно бути належним чином оформлене 
документально. Проекти з недоліками в документальному оформленні не можуть 
вважатися проектами в рамках програми IQ energy. 

Документи, якими оформлюється успішне виконання проектів, повинні відповідати 
Вимогам щодо документального оформлення проектів IQ energy. 

Відповідальність за ознайомлення з вищезазначеними Вимогами перед початком 
реалізації проекту, а також за збір та оформлення технічних та фінансових документів в 
ході його виконання та після його завершення, покладається на позичальника. 
Невиконання цих вимог веде до відмови в наданні гранту за програмою IQ energy. 

ПРАВИЛА ТА УМОВИ

2.5. Докази успішного виконання проекту 

Поєднання категорій для отримання 

20% компенсацій

Організації, що надають кредит 
Кредити за програмою IQ energy надаються комерційними банками – учасниками 

програми. Нижче наводиться перелік банків-учасників: 

3. Кредити IQ energy

Детальніше:
www.iqenergy.org.ua

Віктор Маноха
представник IQ energy
tel.:     +38 (044) 290 91 90 ext. 6004
+38 (067) 209 51 98
victor.manokha@iqenergy.org.ua



 
4.1. Мета гранту 
Позичальники за програмою IQ energy мають право отримати грант IQ energy як 

винагороду за успішну реалізацію проекту енергоефективності, якщо ними були 
виконані грантові умови. 

Позичальники можуть використовувати кошти отриманого гранту на будь-які цілі 
на свій власний розсуд. 

4.2. База розрахунку гранту 
Базою для розрахунку гранту за програмою IQ energy є менша з двох наведених 

нижче величин: 
џ еквівалент в євро суми кредиту, що був отриманий для фінансування проекту 

за програмою IQ energy; 
џ еквівалент в євро суми витрат (інвестицій, капіталовкладень) у проект за 

програмою IQ energy. 

Для цілей визначення еквіваленту в євро гривневих сум кредиту та витрат 
(капіталовкладень) використовується один і той самий курс – офіційний курс НБУ на 
дату укладання кредитної угоди між позичальником банком-учасником програми. 

База розрахунку  гранту  заявляється  позичальником на п ідстав і 
підтверджувальних документів в процесі подання запиту на здійснення верифікації та 
перевіряється (верифікується) консультантом програми IQ energy. 

4. Гранти за програмою IQ energy

ПРАВИЛА ТА УМОВИ

4.3. Грантові ставки 
У програмі IQ energy використовуються два види грантових ставок: 
џ 15% застосовується до бази розрахунку гранту у тому разі, якщо в проекті, що 

розглядається, була використана лише одна проектна категорія з числа 
описаних в розділі «2.3. Проектні категорії»; 

џ 20% застосовується до бази розрахунку гранту у тому разі, якщо в проекті, що 
розглядається, було використано більше однієї проектної категорії. 

При цьому також застосовуються такі правила: 
џ Один проект може фінансуватися за рахунок тільки одного кредиту за 

програмою IQ energy. У випадку, коли комплексний проект фінансується за 
рахунок кількох кредитів, позичальнику слід розбити проект на частини на основі 
певної логіки (наприклад, за стадіями технічної готовності) та надати запити на 
отримання гранту окремо для кожного кредиту; 

џ Одним кредитом можна фінансувати декілька проектів в декількох 
помешканнях. У цьому випадку постачальник має надати запити на отримання 
гранту для кожного проекту в кожному помешканні окремо; 

џ Модернізація одного помешкання може бути здійснена кількома проектами, що 
можуть виконуватися паралельно або послідовно один за одним. Якщо такі кілька 
проектів фінансуються одним кредитом, що наданий одному позичальнику, 
допускається як подання однієї заявки за всіма проектами разом, так і подання 
кількох заявок за кожним проектом окремо. Якщо такі кілька проектів 
фінансуються різними кредитами, що надані одному або кільком 
позичальникам, кожен позичальник повинен надати заявки відповідно до кількості 
проектів та отриманих кредитів. 



ПРАВИЛА ТА УМОВИ

В усіх вищенаведених вище випадках грантова ставка буде залежати від кількості 
використаних проектних категорій. Найвища ставка в 20% застосовується лише до тих 
проектів, в яких використано більш ніж одну проектну категорію в одному помешканні та 
при умові фінансування за рахунок одного кредиту. В усіх інших випадках 
застосовуватиметься грантова ставка 15%. 

4.4. Обмеження суми грантів 
Максимальна сума усіх грантів за усіма кредитами, на яку має право претендувати 

одна особа за програмою IQ energy, складає 3 000 євро. 
џ Цю суму можна отримати тільки при одночасному виконанні всіх наступних умов: 
џ Позичальник отримує максимально доступну за програмою IQ energy суму 

кредиту в гривневому еквіваленті 15 000 євро за один чи кількома кредитними 
договорами з одним чи кількома банками-учасниками; 

џ Позичальник використовує всю суму кредиту на фінансування проектів за 
програмою IQ energy; 

џ Позичальник використовує більше однієї проектної категорії в кожному проекті, 
що реалізовується; 

џ За кожною категорією, яка розглядається, фактичні витрати не перевищують 
максимального ліміту витрат на матеріали та устаткування. 



Контакти IQ energy:
Тел. :0800 505 717

info@iqenergy.org.ua
www.iqenergy.org.ua

Більш детальна інформація: www.iqenergy.org.ua

Правила та умови користування програмою 
IQ energy лише частково описані у цій брошурі.

www.mitsubishi-aircon.com.ua

обирай тепловий насос Mitsubishi Electric

ЗАОЩАДЖУЙ

ЕНЕРГІЮ 


