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Наведені нижче технології та обсяг інвестицій відповідають умовам Програми IQ energy

КАТЕГОРІЯ
ПРОДУКЦІЇ

Теплові насоси

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦІЇ

FOLANSI FA-03 (220V)
Максимальна потужність, кВт:
10,4
Технологія: повітря-вода
COP: 3,51

МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМА СУМА КАПІТАЛОВКЛАДЕНЬ ЗА
ОДИНИЦЮ ПРОДУКЦІЇ* (ВАРТІСТЬ ПРОДУКЦІЇ ІЗ ВАРТІСТЮ
СУПУТНІХ МАТЕРІАЛІВ ТА МОНТАЖУ)

10 000 євро за одиницю

* У перерахунку за офіційним курсом гривні НБУ на дату укладання кредитної угоди

Оціночний потенціал
економії енергії від
зазначених заходів**
становить 27000 кВт·год

У типовому житлі*
вищезазначені технології
дозволяють Вам економити
близько 32000 грн на рік
***

Грантовий відсоток —
35% незалежно від
кількості категорій
продуктів з Каталогу
Технологій.

*В якості типового розглядається житло з наступними параметрами: 52 м2 загальної площі, питоме річне енергоспоживання 230
кВт·год/м2, застарілий газовий котел, теплоізоляція відсутня та неенергоефективні вікна.
**Економія розрахована при модернізації типового житла або заміни типового обладнання в Україні. Фактична економія для
конкретного проекту модернізації/заміни обладнання може відрізнятись від зазначеної економії зважаючи на конкретні кліматичні
умови, розміри житла/характеристики обладнання, поведінку споживача тощо. Зазначені заходи з підвищення енергоефективності
мають вплив на комунальні платежі (економію) окремих домогосподарств тільки при наявності засобів обліку споживання.
***Незважаючи на всі докладені нами зусилля щодо забезпечення актуальності цін на енергоносії при розрахунку економічного
ефекту, ми не беремо на себе відповідальність за точність будь-яких оцінок заощаджень у гривні, зазначених на цьому сайті
Застереження: Цей сертифікат засвідчує прийнятність обраних технологій. Уся інша інформація надана для довідки. Європейський
Банк Реконструкції та Розвитку не несе ніякої відповідальності за будь-які дії, вжиті на основі інформації, представленої в даному
сертифікаті. Повний перелік Правил та Умов є доступним за
посиланням http://www.iqenergy.org.ua/landing/ﬁles/UA_IQ_Energy_Terms_and_Conditions.pdf
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Як визначити прийнятного постачальника
Веб-сайт http://www.iqenergy.org.ua/suppliers містить контактні дані компаній, що є зареєстрованими як постачальники та
монтажні організації енергоефективних технологій. Ці дані є довідковими, використання цих компаній не є обов'язковою
умовою для отримання фінансування. Будь ласка, переконайтеся, що компанія, яку ви обрали для проведення робіт має
кваліфікований персонал, який буде встановлювати енергоефективні технології, має необхідні реєстрації та ліцензії для
здійснення послуг відповідно до вимог законодавства, а також має необхідне страхове відшкодування та можливості для
обслуговування встановленого обладнання за необхідності.

Кроки для отримання фінансування
1. Завантажте цей Сертифікат Відповідності та роздрукуйте або збережеть його на Вашому пристрої. Ви також
можете записати номер сертифікату, щоб мати можливість отримати його у будь-який момент часу в майбутньому.

2. Завітайте до веб-сайту програми IQ energy та з'ясуйте, які комерційні банки приймають участь у програмі.
3. Якщо Вам трапиться бути клієнтом цих банків, використайте цю можливость для отримання кредиту IQ energy.
Проконсультуйтеся з банком через його сайт / гарячу лінію / філіал / відділення, щоб з'ясувати умови
кредитування.
4. Якщо Ви не є клієнтом будь-якого банка участника програми оберіть один банк, який ви захочете, і подайте заявку
на отримання кредиту IQ energy.
5. Підпішить кредитну угоду та використайте отримані кошти на придбання енергоефективного обладнання, яке Ви
обрали.

Кроки для отримання грантів
Крок 1. Реєстрація для отримання гранту
По-перше, Вам потрібно в режимі онлайн зареєструвати заявку в нашій системі подачі заявок на грант за адресою
https://www.iqenergy24.com/ureeﬀ/ric. Для цього Вам потрібно надати нам інформацію щодо вашого кредиту за програмою
IQ energy.
Крок 2. Подання форми заявки на отримання гранту
Після успішного завершення реєстрації ми надішлемо вам електронного листа з детальними інструкціями щодо того, як
надавати нам інформацію про свій енергоефективний проект. Загалом, вам потрібно буде заповнити в режимі онлайн
форму заявки на отримання гранту та завантажити допоміжні файли, наприклад, скановані версії рахунка-фактури та
фотографії проекту. Вам не потрібно буде робити жодних розрахунків гранту – наша програма зробить це замість вас. Усе,
що вам потрібно зробити, – це надати нам вичерпну та достовірну інформацію про свій житловий об’єкт і проект.
Крок 3. Отримання гранту
Після ухвалення гранту він буде виплачений через комерційний банк, який надав вам кредит у рамках програми IQ energy.
Гранти виплачуються тільки щомісячно. Різні банки мають різні методи надання грантових коштів, отже, будь ласка,
зв’яжіться зі своїм банком, аби дізнатися, коли та як ви зможете отримати свою винагороду за успішне упровадження
енергоефективного проекту.

У разі виникнення запитань телефонуйте до гарячої лінії Програми IQ
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energy: 0-800-50-57-17 або надсилайте листа на адресу:
info@iqenergy.org.ua
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