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•NOAA National Centers for Environmental information, Climate at a Glance: Global Time Series, published September 2017, retrieved on October 10, 2017 
from http://www.ncdc.noaa.gov/cag/
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ГОЛОВНІ ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ, ЯКІ 
ПОТРЕБУЮТЬ НЕГАЙНОГО ВИРІШЕННЯ

Глобальне потепління

Забруднення води та повітря

Виснаження природних ресурсів

Утилізація відходів

Знищення лісів та втрата 
біорізноманіття

Перенаселення

Global CO2 Emissions Growth

Паливні корисні копалини є причиною  
майже 3/4 глобальних атмосферних 
викидів, які спричиняють зміну клімату

Світ вже використав понад 73% 
карбонового запасу планети – загальної 
кількості парникових викидів, які можна 
здійснити без катастрофічних наслідків 
для зміни клімату
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ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ПОТРЕБУЮТЬ ВИРІШЕННЯ 
НА ГЛОБАЛЬНОМУ РІВНІ

СТАЛИЙ РОЗВИТОК

Це ключова стратегія із запобігання 

або зменшення наслідків 

екологічних проблем. 

Сьогодні існують чіткі наукові 

докази того, що людство живе 

нераціонально, і тому потрібні 

неабиякі колективні зусилля, щоб 

повернути людство до 

використання ресурсів  в межах їх 

відновлення.

МЕТА
Країни домовились утримувати темп глобального  потепління на рівні не 
більше 2°С від доіндустріального рівня і намагатись зменшити його до 1,5 °С.

СПОСІБ ДОСЯГНЕННЯ
Країни, що підписалися, намагатимуться досягти «максимальної точки 
викидів» якомога швидше, після чого почнеться швидке їх скорочення

РОЗПОДІЛ
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Розвинені країни, які забруднюють навколишнє середовище довше, повинні 
взяти на себе ініціативу з абсолютного скорочення викидів

ВІДСТЕЖЕННЯ 
ПРОГРЕСУ

У 2018 році, а потім — кожні п'ять років, країни будуть оцінювати загальний 
ефект своїх зусиль з запобігання глобальному потеплінню

ФІНАНСУВАННЯ
Очікується, що «багаті» країни надаватимуть фінансування країнам, що 
розвиваються, як допомогу в здійсненні дорогого переходу до більш чистих 
джерел енергії та посиленні заходів з подолання наслідків зміни клімату

КОМПЕНСАЦІЯ
Багаті країни, які є винуватцями тривалого забруднення навколишнього 
середовища, не підтримали ідею фінансової компенсації країнам, які 
страждають від наслідків зміни клімату.

У грудні 2015 в Парижі 195 країн уклали історичну угоду, кожна з яких зобов'язалась 
скоротити викиди вуглекислого газу
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ПАРИЗЬКА КЛІМАТИЧНА УГОДА

ІСНУЮЧА ФІНАНСОВА СИСТЕМА НЕ 
ЗМОЖЕ ЗАДОВОЛЬНИТИ ПОТРЕБИ 
У ФІНАНСУВАННІ

Після укладання Паризької угоди 

питання кліматичних заходів 

перемістилось від міжнародних 

дискусій до конкретної реалізації на 

національних рівнях

І з цим зрушенням стає зрозумілим, 

що для досягнення локальних 

кліматичних цілей та національно-

визначених внесків (Nationally 

Determined Contributions)

необхідно набагато більше 

інвестицій, насамперед з 

приватного сектору.

Кошти, які необхідні для досягнення мети по утриманню глобального потепління 
на рівні не більше двох градусів за Цельсієм, оцінюються в 50,4 трлн доларів, що 
далеко від поточних обсягів
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Current Pathaway Meet Paris NDCs 2-Degree Scenario

Total Investment Shortfall is $27 trillion over 25years 

Renewable Investment Other Low Carbon Energy Efficiency

$9 trillion gap to 
hit Paris targets

And then another 
$18 trillion gap to

hit 2 Degrees

Source: National Green Banks in Developing Countries: Scaling Up Private Finance to Achieve Paris Climate Goals, Coalition for Green Capital
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БРАК ФІНАНСУВАННЯ

У 2015 році, за оцінкою Міжнародного  
енергетичного агентства (МEA), 
загальний всесвітній обсяг інвестицій у 
відновлювальну енергію становив 517 
млрд. дол.

Зважаючи на ряд існуючих політичних 
заходів, МEA прогнозує, що у наступні 
25 років середньорічний обсяг 
інвестицій становитиме  912 млрд.дол. 

Проте, для досягнення цілей, 
встановлених у Парижі, річний обсяг 
інвестицій має становити 
1 276 млрд. дол.

А для того, щоб утримати глобальне 
потепління на рівні менше 2°С, 
щорічні інвестиції мають бути 2,019 
млрд. дол., що загалом становить 
50,4 трлн. дол. протягом 25 років

ДЕФІЦИТ ІНВЕСТИЦІЙ ОЦІНЮЄТЬСЯ У 
27 ТРЛН. ДОЛАРІВ

Існуючих глобальних заходів, навіть з урахуванням нових екологічних політик та 
інвестиційних зобов'язань за результатами Паризької угоди, недостатньо та 
досягнення  мети зниження глобального потепління до рівня менше 2°С

Source: National Green Banks in Developing Countries: Scaling Up Private Finance to Achieve Paris Climate Goals, Coalition for Green Capital
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Additional Annual 
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2,019

$1,502
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Annual 
Investment
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ЗЕЛЕНІ БАНКИ

Зелені банки це спеціалізовані 

установи, які є частиною місцевої 

фінансової інфраструктури, і 

сфокусовані на підтримці проектів 

чистої енергетики на місцевих ринках 

за рахунок використання державного 

та приватного капіталу з метою 

збільшення низько-карбонових 

інвестицій та збільшення ступеня 

використання чистої енергетики на 

ринку. 

Банки можуть доповнювати або 

збільшувати свої можливості за 

рахунок фокусування на зелених 

проектах, поглибленої технічної 

допомоги проектам, напрацювання 

портфеля потенційних проектів та 

інноваційного використання капіталу.

Зелені банки створені задля максимізації загальних інвестицій, використовуючи 
обмежені державні кошти для залучення значно більших приватних інвестицій

Функції зелених банків:

 зменшення дефіциту інвестицій в проекти з 
подолання наслідків зміни клімату

 стимулювання та масштабування інвестицій в 
ринок відновлюваної енергії  

 збільшення інвестицій приватного сектору в 
інфраструктуру ринку відновлюваної енергетики

 забезпечення доступною енергією кінцевих 
споживачів

Що відрізняє зелені банки?

 фокус на комерційно успішних зелених 
технологіях

 цільове фінансування коштів

 фокус на масштабуванні приватних 
інвестицій

 відносини з урядом

В грудні 2015 року в Парижі створена міжнародна організація The Green Bank Network 
(GBN), з метою якої сприяння співробітництву та обміну знаннями та досвідом між 
існуючими зеленими банками. Наразі вона об’єднує 5 фінансових установ та фондів, і 
відкрита для приєднання нових учасників, одним з яких може стати АБ «УКРГАЗБАНК» 
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АКТУАЛЬНІСТЬ ТА ПОТЕНЦІАЛ ДЛЯ УКРАЇНИ

Україна має значний потенціал для подальшого нарощення потужностей об’єктів 
відновлювальної енергетики. 

Відповідно до Національного плану 
дій з відновлюваної енергетики на 
період до 2020 року однією із 
ключових цілей є досягнення у 2020 
році 11% енергії у кінцевому 
енергоспоживанні України, 
отриманої з відновлюваних джерел 
енергії. 

Енергетична стратегія України до 2035 
року передбачає досягнення до 2035 
року рівня виробництва енергії з 
відновлюваних джерел в загальному 
первинному постачанні енергії на 
рівні 25%.

Статистична служба Європейського 
союзу (Eurostat) вважає, що Україна 
потенційно здатна виробляти з 
відновлюваних джерел не менше 
74% від енергії, що виробляється в 
країні, тоді як зараз даний рівень 
складає близько 1,2%.

Source: www.ec.europa.eu – дані за 2015 рік
Дані Міністерства енергетики та вугільної промисловості – жовтень 2017
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УКРАЇНА - ЛІДЕР ПО СМЕРТНОСТІ ВІД ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ
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Source: WHO data

За даними ВООЗ, Україна на першому місці у світі за смертністю від 
забруднення повітря на 100 тисяч населення.

Зазвичай, за абсолютною 

кількістю смертей лідирують 

країни з високим населенням, але 

навіть за цим показником  

Україна - на шостому місці.

ОСНОВНІ ДЖЕРЕЛА 
ЗАБРУДНЕННЯ - ЗАВОДИ ТА 
ПОГАНІ АВТОМОБІЛІ
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ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ

ВИБІР СТРАТЕГІЇ — EКО-БАНКІНГ

Стратегічна мета УКРГАЗБАНКУ - стати провідним банком зелених
фінансів в Україні та задовольнити до 30% загальних потреб
фінансування в секторі енергоефективності та альтернативної
енергетики, які відповідно до "Національного плану дій щодо
енергоефективності до 2020 року" оцінюються в 35 млрд. євро.

Концепція розвитку ЕКО-БАНКУ схвалена головним акціонером Банку -
Міністерством фінансів України. В даний час вона реалізується у
співпраці з IFC в рамках 3-річної угоди про співробітництво і є частиною
Програми IFC з фінансування стабільної енергетики в Україні, Європі та
Центральний Азії. Вона включає в себе наступне:

 перетворення банку в спеціалізовану еко-фінансову установу;

 розвиток експертизи Банку в аналізі та впровадженні проектів з 
енергоефективності в різних галузях економіки;

 розробка спеціальної лінійки екологічних банківських продуктів;

 впровадження системи управління соціальними та екологічними 
ризиками.

Енергетика: 
енергоефективність, 

відновлювальна 
енергетика, 

накопичення енергії

Будівлі: 
енергоефективність, 
сталі матеріали, 
зелені будівлі

Промисловість: 
енергоефективне

обладнання 

Переробка відходів: 
послуги  з переробки 

відходів 

Вода: збереження, 
забір, очищення 
стічних вод

Екологія: вуглецеві 
кредити

Транспорт: 
енергоефектвні
компоненти, 
паливо, логістика, 
електромобілі

НОВІ РИНКОВІ МОЖЛИВОСТІ

Сільське гос-во: 
біопаливо, біогаз, 
біомаса, системи 
зрошування
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ЯКІ ЗЕЛЕНІ ПРОЕКТИ МИ ФІНАНСУЄМО?

ПІДПРИЄМСТВА

Заходи з енергозбереження

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

Біопаливо, біогаз, управління 
відходами, зрошувальні системи

ЖИТЛОВІ ТА МУНІЦИПАЛЬНІ ОБ'ЄКТИ

Заходи з енергозбереження, договори на 
дотримання нормативів енергоспоживання

ВІДНОВЛЮВАЛЬНА ЕНЕРГІЯ

Вітряна, сонячна, гідро- енергія; зберігання 
енергії, біомаса

ПРОМИСЛОВІСТЬ

Скорочення шкідливих викидів

ЕЛЕКТРИЧНІ ТРАНСПОРТНІ 
ЗАСОБИ



ФІНАНСУВАННЯ ЗЕЛЕНИХ ПРОЕКТІВ
починаючи з травня 2016 року
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ПОЗИТИВНИЙ ЕФЕКТ ЗЕЛЕНОГО ФІНАНСУВАННЯ

Укргазбанк та Мінекології підписали 
рамкову угоду про взаємодію і 
співпрацю у реалізації екологічних, 
енергоефективних проектів

Вже на початку 2017 року Банк надав 
перший ЕКО-кредит на встановлення 
очисних споруд одному з найбільших 
металургійних підприємств Європи -
металургійному комбінаті 
ПАТ «Запоріжсталь» 

ШКІДЛИВІ ВИКИДИ СКОРОТЯТЬСЯ 
НА 20%

588 тис. 
т/рік

ЗМЕНШЕННЯ ВИКИДІВ CO2

281 млн
м3/рік

ЗАОЩАДЖЕННЯ ГАЗУ

275 тис. 

ЕКВІВАЛЕНТНО   
ПРИБИРАННЯ З ДОРОГИ

АВТОМОБІЛІВ

15
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ПРОЕКТИ «ЗЕЛЕНОЇ» ЕНЕРГЕТИКИ НА РОЗГЛЯДІ

Source: Дані НКРЕ, дані Банку

244 МВт
Сонячні електростанції

27 МВт
Електростанції на біопаливі

28 МВт
Вітрові електростанції

9 МВт
Гідроелектростанції

ПРОЕКТІВ40

МЛН ЄВРО261

МВт308
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ДОСЯГЕННЯ ЕКО-БАНКІНГУ

Кожний четвертий мегават 
отриманого «зеленого» тарифу у 2017 
році в Україні профінансовано за 
допомогою Укргазбанку

Першим в Україні запровадив програму 
кредитування населення на придбання та 
встановлення «домашніх» сонячних 
електростанцій та теплових насосів

ЄДИНИЙ БАНК В РЕГІОНІ З ФОКУСОМ НА 
«ЗЕЛЕНОМУ» ФІНАНСУВАННІ

Лідер «зеленого» фінансування в Україні за 
обсягами фінансової підтримки введення 
нових потужностей у 2017 році

Запроваджено першу в українському 
банку систему управління соціальними 
та екологічними ризиками

ESRMS

44 
ТИСЯЧІ 

Кредитів видано домогосподарствам 
на фінансування проектів з 
енергоефективності

Банк  приєднався до Глобальної програми 
торговельного фінансування Міжнародної 
фінансової корпорації, що дозволить 
імпортувати обладнання для проектів чистої 
енергетики та енергоефективності на 
сприятливих умовах

GTFP
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Disclaimer
This presentation has been produced by JSB “UKRGASBANK” for information purposes solely. It is not an investment advice or an offer or solicitation for the purchase or sale of any financial instrument. Whilst all reasonable care has been taken to ensure that the facts
obtained and stated herein are accurate and expectations contained herein are fair and reasonable at the date of the presentation. JSB “UKRGASBANK” makes no representation that it is accurate or complete. The information contained herein is subject to change without
notice. Neither JSB “UKRGASBANK” nor any of its officers or employees accepts any liability for any direct or consequential loss arising from any use of this presentation or its contents. All forward-looking statements that may be contained herein speak only as of the date of
this document. JSB “UKRGASBANK” does not undertake any obligation to update or publicly release any revisions to forward-looking statements to reflect events. circumstances or changes in expectations after the date of this presentation. The forward-looking statements are
not guarantees of future performance and involve certain risks and uncertainties. which are difficult to predict. Therefore. actual future results and trends may differ materially from what is forecast in forward-looking statements of this presentation due to a variety of factors.
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