
Загальна вартість проектів: 
7 млрд 109 млн 424 тис. грн

Сума грантів: 4 млрд 434 млн 803 тис. грн

Економія енергії: 406 млн 170,45 тис. кВт•год/рiк
або 531,5 млн грн

Скорочення викидів CO2: 107,59 тис. т/рiк 

домогосподарств
79 189
Учасники: 

Загальна вартість 
проектів: 618,689 млн грн 

Сума грантів:
430,824 млн грн 

Учасники:
7558 домогосподарств 

Економія енергії:
33,922 млн кВт*год/рік 

Економія коштів:
44,542 млн грн/рік 

Скорочення викидів СО₂: 
8,893 тис. т/рік

ДАЙДЖЕСТ 2021

+551 ЗАЯВКА 
ЗА 2021 РІК 

Динаміка надходжень заявок за весь період

Інформація про проекти

Частково або повністю модернізовані проекти

Верифіковані
проекти

34

61 Проекти
на верифікації

709 Проекти
в роботі

867
Загальна кількість
проектів

95
шт.

Частково або повністю
модернізовані будинки

34 
проекти

Завершили участь у Програмі
(отримали всі гранти)
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У місті створено понад 260 ОСББ.

Фонд ЕЕ підписав меморандум про співпрацю з Полтавською міською 
радою у грудні 2021 року.

23 липня 2021 року міськрада Полтави внесла зміни до Програми 
підтримки об’єднань співвласників  багатоквартирних будинків м. 
Полтава на 2020 – 2025 роки, розширивши фінансову підтримку ОСББ 
учасників Програми “ЕНЕРГОДІМ”. За міською програмою наразі 
відшкодовується частина відсоткової ставки (до 25%), а також 30% тіла 
кредиту після завершення робіт. 

Бюджет програми: 2021 рік - 3,4 млн грн, 2022 рік - 5 млн грн 
(заплановано).

в місті:

8 проектів
вартість проектів:

49 млн грн

Меморандумів
про співпрацю250

Міських програм підтримки ОСББ із 
фінансуванням на суму понад 213 млн грн

125

Фонд енергоефективності продовжив цикл демонстраційних поїздок у регіони для ознайомлення 
ОСББ та ЗМІ із завершеними проектами енергомодернізації будинків 

У грудні відбулась поїздка до міста Миколаїв
Учасники: понад 30 ОСББ-потенційних учасників програми “Енергодім” з м. Херсон, представники 
муніципальних рад, регіональні консультанти IFC.

250
громад України є
партнерами Фонду

2021 рік:
відбулось 9 поїздок, учасниками яких стали понад 
190 представників ОСББ з 7 регіонів України

Співпраця з громадами - станом на 31 грудня

#Енергоефективний_регіон: місто Полтава



Конкурс кращих проектів з енергоефективності

6 переможців у номінаціях: “Енерго-дім”, 
Енерго-громада”, “Енергоаудитор” та “Енерго-медіа”

Запуск IT- платформи 

ОСББ можуть подати заявки на участь у програмі 
“Енергодім” онлайн, через персональний 
електронний кабінет

Зміна керівництва Фонду 
енергоефективності

Перемогу у конкурсі на посаду директора Фонду 
енергоефективності отримав Єгор Фаренюк, який 
з вересня 2021 року виконував обов'язки очільника 
установи

Збільшення статутного капіталу Фонду

У держбюджеті України у 2022 році передбачено 
2,6 млрд грн для Фонду енергоефективності. 
Таким чином, загальний статутний капітал Фонду 
у 2022 році складе 5,4 млрд грн. Кошти будуть 
направлені на термомодернізацію 
багатоквартирних житлових будинків

Навчальні вебінари 
для ОСББ 
та технічних фахівців 

111 вебінарів:
близько 3 тисяч 
учасників

Популяризація діяльності 
Фонду у ЗМІ

2653 новини про Фонд 
енергоефективності у ЗМІ
із загальним охопленням 
понад 26 млн осіб

Проекти повторного використання для 
проектувальників

Ці проекти допоможуть 
інженерам-проектувальникам під час розроблення 
проектної документації для реалізації 
енергоефективних проектів у 5-поверхових та 
9-поверхових будинках за програмою “Енергодім”

Зміни до програми “Енергодім”

Фахівці Фонду затвердили 3 нові редакції 
програми “Енергодім”, зміни до якої спрямовані на 
спрощення процедур, зменшення фінансового 
навантаження на ОСББ та пришвидшення темпів 
реалізації проектів у будинках
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Основні події у 2021 році

Банки-партнери Фонду 
енергоефективності

До банків-партнерів Фонду
(Укргазбанк та Кредобанк) у 2021 
році приєдналися ПриватБанк 
та Ощадбанк

987



Інформація про достатність капіталу Фонду

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

Фонд МДТФ*

2 509,99

2 446,94

Показник

станом на 01.01.2022 млн грн

Кошти, доступні для 
виплати грантів

1 835,99
З них кошти, 
зарезервовані для 
виплати грантів


