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Інформація про проекти

+27

Учасники:

678

Проекти
в роботі

846

Загальна кількість
проектів

57

Проекти
на верифікації

30

Верифіковані
проекти

ЗАЯВОК
ЗА ЛИСТОПАД

77 789
домогосподарства

Загальна вартість поданих проектів:
6 млрд 990 млн 72 тис. грн
Сума грантів: 4 млрд 370 млн 034 тис. грн
Економія енергії: 397 млн 332 тис. кВт•год/рiк
або 521,2 млн грн
Скорочення викидів CO2: 106,017 тис. т/рiк

Динаміка надходжень заявок за весь період

Завершені проекти, 100% виплачені гранти

85

Кількість частково або повністю
модернізованих будинків

27

Завершили участь у Програмі
(отримали всі гранти)

Вартість завершених проектів:
91,7 млн грн
Гранти за програмою «Енергодім»:
62,8 млн грн
₂
Заявлене зменшення викидів СО :
2946,5 т/рік
Економія енергії:
понад 10,2 млн кВт∙год/рік
Учасники: 2 251 домогосподарство

Співпраця з громадами - станом на 30 листопада

17

244

громади України є
партнерами Фонду
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Меморандуми
про співпрацю

125

Міських програм підтримки ОСББ із
фінансуванням на суму понад 213 млн грн
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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 листопаді відбулась поїздка до міста Світловодськ Кіровоградської області.
Учасники: понад 30 ОСББ-потенційних учасників програми “Енергодім” з м. Кропивницький, Олександрія та
Знам’янка Кіровоградської області, представники муніципальних рад, регіональні консультанти IFC.

#Енергоефективний_регіон: місто Одеса

в місті:

27 проектів

вартість проектів:

91,8млн грн

Фонд ЕЕ підписав меморандум про співпрацю з Одеською
міською радою у жовтні 2019 року.
3 листопада 2021 року міськрада Одеси внесла зміни до
програми допомоги ОСББ, та збільшила фінансову допомогу на
енергомодернізацію:
- 20%, до 500 тис. грн по пакету “А” (з 501 заявки),
- 30%, до 2500 тис. грн по пакету “Б” (усі заявки), в т.ч.
покриваються витрати на покрокову верифікацію.
Бюджет програми: 2021 рік - 2 млн грн, 2022 рік - 8 млн грн.

3

Основні події у листопаді 2021 року
Презентація модернізованих будинків ОСББ-учасників програми
“Енергодім” , Хмельницький та Житомир
У листопаді відбулася презентація двох проектів з
енергомодернізації будинку, що є учасниками програми
“Енергодім”.
Проекти представив Єгор Фаренюк, в.о. директора Фонду
енергоефективності в рамках робочих поїздок Олексія
Чернишова, Міністра розвитку громад та територій України до
Житомирської та Хмельницької областей.
Під час заходу делегація відвідала хмельницьке ОСББ “Франка
55” та житомирське ОСББ “Київська 47”, модернізовані за
програмою “Енергодім”
Детальніше у новині: https://bit.ly/3qXqhD4 та https://bit.ly/3ndYMTQ

Зміни до програми “Енергодім”
18 листопада 2021 року Наглядова рада Фонду затвердила десяту
редакцію програми “Енергодім”, більша частина змін до якої
почала діяти з 29 листопада.
Основні зміни передбачають проведення перевірки Акту
приймання виконаних будівельних робіт (Акт КБ-2в)
незалежними фахівцями - судово-технічними експертами або
державними експертами, а також проведення експертизи
проектної документації в державних експертних організаціях.
Детальніше у новині: https://bit.ly/3DUnHRY

Другий регіональний форум ОСББ Рівненщини
Важливість зменшення енергозалежності України та шляхи
підвищення енергоефективності житла обговорили під час
форуму на Рівненщині. Саме енергозаходи допоможуть не
лише зменшити споживання ресурсів, а й заощадити кошти на
комунальних платежах.
Таку можливість для громадян надає держава за програмою
“Енергодім”, яку реалізує Фонд енергоефективності. Її переваги
та можливості презентувала учасникам Юлія Сабатюк, голова
Наглядової ради Фонду.
Детальніше у новині: https://bit.ly/31m1wpX

Польсько-українська конференція
16 листопада відбулося обговорення співпраці
між Україною та Польщею в сфері
енергоефективності, а також результатів
навчального проекту з енергоефективності та
енергоаудиту Е-ЕТАР (організатор - Національне
агентство з питань енергозбереження Польщі).
Детальніше - у новині: https://bit.ly/3xNnSfG

Друга частина проектів повторного
використання для проектувальників

Навчальні вебінари для ОСББ
та технічних фахівців

Фахівці Фонду презентували проект
повторного використання щодо
термомодернізації дев’ятиповерхівки. Цей
проект допоможе
інженерам-проектувальникам під час
розробки проектної документації для
реалізації проектів за програмою
"Енергодім”

9 вебінарів
426 - унікальних учасників

Детальніше - у новині: https://bit.ly/3D8IReK

Інформація про достатність капіталу Фонду

станом на 01.12.2021 млн грн
Показник
Фонд
Кошти, доступні для
виплати грантів

МДТФ*

2 566,48
2 503,49

З них кошти,
зарезервовані для
виплати грантів

1 791,09

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

