ДАЙДЖЕСТ

Інформація про проекти

ЛЮТИЙ

2022

887

Загальна кількість
проектів

744

Проекти
в роботі

70

Проекти
на верифікації

38

Верифіковані
проекти

Учасники:

81 170

домогосподарств

Загальна вартість проектів:
7 млрд 419 млн 052 тис. грн
Сума грантів: 4 млрд 608 млн 961 тис. грн
Економія енергії: 424 млн 352,76 тис. кВт•год/рiк
або 550,592 млн грн
Скорочення викидів CO2: 113,75 тис. т/рiк

+6

ЗАЯВОК
ЗА ЛЮТИЙ

Динаміка надходжень заявок за весь період

Частково або повністю
модернізовані проекти
110
шт.

В процесі виконання
будівельних робіт та підготовки
документів на відшкодування

Учасники:

8 772

домогосподарств

108
шт.

Частково або повністю
модернізовані
будинки

38

проектів

Завершили участь у
Програмі (отримали
всі гранти)

Вартість енергомодернізації
будинків: 729 млн 439 тис. грн

Заявлене зменшення викидів
СО₂: 10,788 тис. т/рік

Гранти за програмою
«Енергодім»: 507 млн 581 тис. грн

Економія енергії: понад 40,6 млн
кВт∙год/рік або 52,8 млн грн/рік

Історія успіху ОСББ «Різдвяне-5»
Основні показники проекту:
Вартість проекту – 4,87 млн грн
Грант Фонду – 3,4 млн грн
Внесок ОСББ – 1,5 млн грн
Вартість для квартири (60м2)
– 30,298 грн або 504,96 грн/м2
Кожна родина в середньому
економить: 10,9 тис. грн/рік на 60м2
або 525 тис. грн/рік на м2

Реалізовані заходи:
Заміна зовнішніх дверей та вікон
у місцях загального користування

Утеплення
фасаду будинку

Встановлення
теплового лічильника

Співпраця з громадами
- станом на 28 лютого

251

17

громада України є
партнером Фонду
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Меморандум
про співпрацю

133

Міських програм підтримки ОСББ із
фінансуванням на суму понад 160 млн грн
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#Енергоефективний_регіон: місто Олександрія

в місті:

33 проекти
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вартість проектів:

547,7 млн грн

У місті створено 77 ОСББ.
Фонд ЕЕ підписав меморандум про співпрацю з Олександрійською
міською радою у вересні 2020 року.
31 серпня 2021 року міськрада Олександрії схвалила Програму
спільного фінансування та підтримки об’єднань співвласників
багатоквартирних будинків на території Олександрійської
територіальної громади на 2021-2025 рр., дія якої поширюється також і
на ОСББ учасників Програми «ЕНЕРГОДІМ». За міською програмою
наразі відшкодовується до 20% від основної суми («тіла») кредиту, але
не більше 100 тис. грн за одним кредитним договором (при
повторному зверненні - до 10% суми кредиту).
У 2021 році за міською програмою компенсовано понад
280 тис. грн 6 ОСББ.
Бюджет програми: 2022 рік - 1,5 млн грн.
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Основні події у лютому

1

Зустріч Фонду з Конфедерацією будівельників України (КБУ)
Єгор Фаренюк, директор Фонду енергоефективності, під час зустрічі з КБУ
повідомив, що Фонд планує створити Маркетплейс, який стане відкритим
майданчиком для учасників ринку термомодернізації будинків.
На цій платформі ОСББ-учасники програми “Енергодім» зможуть знайти
підрядників робіт та обладнання, а виробники - запропонувати свої
матеріали та послуги.
Деталі — у новині: https://bit.ly/3MlcmPB

2

Започаткування співпраці між Фондом енергоефективності та
Київською міською державною адміністрацією (КМДА)
На зустрічі сторони обговорили можливість підписання меморандуму як
важливого кроку для збільшення кількості енергомодернізованих
житлових будинків у столиці.
Наразі Київ залишається останнім серед великих міст в Україні, з яким
Фонд ще не почав співпрацювати у межах програми «Енергодім».
Деталі — у новині: https://bit.ly/3MnDWeY

3

Участь Фонду енергоефективності у форумі в рамках виставки
KyivBuild Ukraine
Головна тема заходу: «Державний ринковий нагляд за будівельними
виробами в Україні», організатором якого виступила КБУ.
За словами Дмитра Сирих, виконуючого обов`язки технічного
директора Фонду енергоефективності, клієнтом Фонду є ОСББ і
можливості бути професійним замовником у них немає, саме тому є
необхідність залучати та формувати ринок будівельних підрядників, які
можуть якісно здійснювати роботи в межах програми «Енергодім».
Деталі — у новині: https://bit.ly/3tuzOBt
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Робота Фонду
енергоефективності на період
воєнного стану

Засідання парламентського
комітету: підтримка спрощень для
енергомодернізації будинків

Затвердження Єгора Фаренюка на
посаду директора Фонду
енергоефективності

Тимчасово призупиняється
прийом нових заявок на участь в
програмі «Енергодім». Водночас,
виплата грантів та
доопрацювання всіх заявок, що
знаходяться на розгляді,
продовжується без змін.

Депутати підтримали законопроект
щодо створення умов для
запровадження комплексної
термомодернізації будівель в Україні.
Його ухвалення дозволить значно
спростити процес енергомодернізаціі
будинків за програмою «Енергодім»

Наглядова рада Фонду
енергоефективності затвердила Єгора
Фаренюка на посаду директора
установи з 22 лютого 2022 року на
трирічний термін, до 21 лютого 2025
року
Деталі – у новині: https://bit.ly/32uRhQD

Інформація про достатність капіталу Фонду
станом на 01.03.2022 млн грн
Показник
Фонд
Кошти, доступні для
виплати грантів

МДТФ*

2 615
1917

З них кошти,
зарезервовані для
виплати грантів

2 038

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

