
Завершені проекти за 9 місяців 

Дайджест

Поточні заявки за програмою

Верифіковані
проекти

25

44 Проекти
на верифікації

626 Проекти
в роботі

769
Загальна кількість
проектів

2021ВЕРЕСЕНЬ

+18 ЗАЯВОК
ЗА ВЕРЕСЕНЬ

Динаміка надходжень заявок за весь період

Загальна вартість поданих проектів: 
6 млрд 263 млн 065 тис. грн

Сума грантів: 3 млрд 983 млн 167 тис. грн

Учасники: 69 698 домогосподарства

Економія енергії: 336 млн 750 тис. кВт•год/рiк
або 442,28 млн грн

Скорочення викидів CO2: 89,14 тис. т/рiк 

Вартість завершених проектів:
85 млн грн

Гранти за програмою «Енергодім»: 
58,1 млн грн

Заявлене зменшення викидів СО₂: 
2883,6 т/рік 

Економія енергії:  9,5 млн кВт∙год/рік  
або 12,8 млн грн

Учасники: 2 221 домогосподарство

Завершили участь у Програмі 
(отримали всі гранти)25

 42 Кількість модернізованих 
будинків (які подали заявки на
повну верифікацію)



*станом на 30 вересня

Співпраця з громадами

Зокрема, у вересні Фонд розпочав 
співпрацю ще з громадами Хмельницької 
області: Дунаєвецька міська ТГ, Шепетівська 
міська ТГ, Чемеровецька селищна ТГ, 
Новодунаєвецька селищна ТГ, Полонська 
міська ТГ, Ізяславська міська ТГ

Фонд енергоефективності продовжив цикл демонстраційних поїздок до різних регіонів України
Мета: ознайомити місцеві ОСББ та ЗМІ із завершеними проектами енергомодернізації багатоквартирних 
будинків за програмою “Енергодім”.

У вересні відбулась поїздка до Львова
Учасники: понад 20 ОСББ-потенційних учасників програми “Енергодім” з Ужгорода, Мукачевого, Іршави, 
представники муніципалітетів, регіональні консультанти IFC

235
громад України є 
партнерами Фонду
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В місті створено близько 200 ОСББ в 213 
багатоквартирних будинках.

Фонд_ЕЕ підписав меморандум про співпрацю з 
Нововолинською міською радою у січні 2020 року.

У серпні 2020 року Нововолинська міська рада 
затвердила нову Міську цільову програму “Тепла оселя” 
на 2021-2023 рр.

Бюджет програми у 2021 році - 500 тис грн

Програма “Енергодім” в місті - 7 проектів (вартість 
проектів - 51,6 млн грн)

Меморандумів
про співпрацю235 Міська програма підтримки ОСББ із 

фінансуванням на суму понад 213 млн грн
121

#Енергоефективний_регіон: місто Нововолинськ



Основні події у вересні 2021 року

Навчальні вебінари для ОСББ 
та технічних фахівців

9 вебінарів
43 особи - учасники

Міжнародний вебінар Європейського 
банку реконструкції та розвитку (ЄБРР)

Фахівці Фонду взяли участь у вебінарі 
щодо  розвитку сфери енергоефективності 
в країнах Східного партнерства, який 
організували багатосторонній донорський 
фонд E5P у співпраці з ЄБРР

Статутний капітал Фонду збільшено до понад 2,8 млрд грн

22 вересня Уряд виділив 100 млн грн з держбюджету на 
збільшення статутного капіталу Фонду енергоефективності і 
таким чином збільшив його до понад 2,8 млрд грн.

Також Уряд схвалив проект держбюджету на 2022 рік, у якому 
пропонує поповнити статутний капітал Фонду 
енергоефективності на 2 млрд 594 млн 335 тис. грн

Детальніше у новині: https://bit.ly/3zx7y23

Зміна керівництва Фонду енергоефективності

Виконуючим обов'язки директора Фонду 
енергоефективності з 11 вересня призначено Єгора 
Фаренюка, технічного директора установи.

Він буде виконувати ці функції до вступу на цей пост 
очільника Фонду, обраного за результатами прозорого 
конкурсу.

Детальніше у новині: https://bit.ly/3tE9Cnv

Конкурс на посаду директора Фонду енергоефективності

У вересні Наглядова Рада Фонду оголосила про проведення 
конкурсного добору на заміщення посади директора 
установи. 

З переможцем конкурсу буде укладено трудовий контракт 
на трирічний термін.

Заявки на участь приймаються до 5 жовтня 2021 року. 

Детальніше у новині: https://bit.ly/3zeWPcq

Єгор Фаренюк



Інформація про достатність капіталу Фонду

За додатковою інформацією зверніться за телефоном (044) 222-95-90 або на info@eefund.org.ua

Фонд МФК Разом

2 561,85 2 561,85 5 123,69

Показник

станом на 01.10.2021 млн.грн.

Доступні кошти на 
виплату грантів

50,62 48,84 99,49Гранти виплачені 

1 707,17 1 706,97 3 414,15
Сформовані резерви 
коштів на виплату 
грантів

854,67 854,87 1 709,54Доступні  кошти для 
схвалення заявок


