
Завершені проекти за 10 місяців 

Дайджест

Поточні заявки за програмою

Верифіковані
проекти

27

49 Проекти
на верифікації

644 Проекти
в роботі

819
Загальна кількість
проектів

2021ЖОВТЕНЬ

+50 ЗАЯВОК
ЗА ЖОВТЕНЬ

Динаміка надходжень заявок за весь період

Загальна вартість поданих проектів: 
6 млрд 698 млн 183 тис. грн

Сума грантів: 4 млрд 214 млн 189 тис. грн

Учасники: 75 194 домогосподарства

Економія енергії: 380 млн 261 тис. кВт•год/рiк
або 501,39 млн грн

Скорочення викидів CO2: 100,366 тис. т/рiк 

Вартість завершених проектів:
91,7  млн грн

Гранти за програмою «Енергодім»: 
62,8 млн грн

Заявлене зменшення викидів СО₂: 
2946,5 т/рік 

Економія енергії: 
понад 10,2 млн кВт∙год/рік

Учасники: 2 251 домогосподарство

Завершили участь у Програмі 
(отримали всі гранти)26

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



*станом на 31 жовтня

Співпраця з громадами

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 жовтні відбулась поїздка до Львова
Учасники: понад 20 ОСББ-потенційних учасників програми “Енергодім” з м. Чернівці, представники 
Чернівецької міської ради, регіональні консультанти IFC.

235
громад України є 
партнерами Фонду
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В місті створено 460 ОСББ у 860 багатоквартирних будинках.

Фонд_ЕЕ підписав меморандум про співпрацю з з 
Житомирською міською радою у лютому 2020 року.

У грудні 2020 року Житомирська міська рада затвердила нову 
міську цільову програму “Муніципальний енергетичний план 
Житомирської міської територіальної громади на 2021-2024 рр.”, 
за якою передбачається відшкодування відсотків за кредитами 
учасників програми “Енергодім” протягом перших 18 місяців.

Бюджет програми у 2021 році - 500 тис грн

в місті:

19 проектів
вартість проектів:

140,1млн грн

Меморандумів
про співпрацю235

Міські програми підтримки ОСББ із 
фінансуванням на суму понад 213 млн грн

122

#Енергоефективний_регіон: місто Житомир



Основні події у жовтні 2021 року

Навчальні вебінари для ОСББ 
та технічних фахівців

14 вебінарів
166 осіб - унікальних учасників

Зміна адреси Фонду

З 1 листопада поштову адресу Фонду 
енергоефективності змінено. 
Нова адреса для листування та інших 
поштових відправлень (в тому числі для 
документів по програмі “ЕНЕРГОДІМ”, 
що надсилаються поштою): 

03150, м. Київ, вулиця Ділова, будинок 24. 

Презентація проектів повторного 
використання в рамках виставки Комунтех

Єгор Фаренюк, виконуючий обов’язки 
директора Фонду енергоефективності 
презентував проект повторного використання, 
розроблений як зразок для проектування 
енергоефективних заходів у п'ятиповерхівці для 
учасників програми “Енергодім”.

Детальніше - у новині: https://bit.ly/3GaG72o

Медіа-день та семінар для ОСББ

До будинку з ОСББ “Є. Коновальця №2” у Чорткові, 
модернізованого за програмою “Енергодім”, завітали журналісти 
9 провідних українських телеканалів, а також місцеві ЗМІ, 
представники ЄС, Мінрегіону, місцевої влади, IFC. Вартість 
проекту - 3,9 млн грн, з яких 70% або 2,7 млн грн - грант за 
програмою. 

В Тернополі в рамках 12-го Європейського тижня сталої енергії в 
Україні, який організовує ЄС, відбувся семінар-презентація для 
місцевих ОСББ.  

Детальніше у новині:  https://bit.ly/2ZORBYK

Презентація модернізованих будинків на XII Форумі ОСББ у 
Львові

Юлія Сабатюк, голова Наглядової ради Фонду 
енергоефективності презентувала будинки, модернізовані за 
програмою “Енергодім” учасникам XII Всеукраїнського Форуму 
ОСББ у Львові. 

Вартість завершених проектів складає 87 млн грн, грант - 60 
млн грн, учасники - понад 2 тисячі домогосподарств, які, за 
прогнозами енергоаудиторів, сумарно заощаджуватимуть 13,2 
млн грн/рік та 10 млн кВт*год/рік.

Детальніше у новині: https://bit.ly/2ZMR1em

Зміни до програми “Енергодім”

4 жовтня 2021 року Наглядова рада Фонду затвердила дев'яту 
редакцію програми “Енергодім”. Ці зміни покращують якість 
проектів та запобігають можливим зловживанням.

Детальніше у новині: https://bit.ly/3AmIgE3



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*

2 560,90

2 560,90

Показник

станом на 01.11.2021 млн грн

Кошти, доступні для 
виплати грантів

  1 744,99
З них кошти, 
зарезервовані для 
виплати грантів


