
Завершені проекти за 8 місяців 

Дайджест

Поточні заявки за програмою

Верифіковані
проекти

26

34 Проекти
на верифікації

570 Проекти
в роботі

746
Загальна кількість
проектів

2021СЕРПЕНЬ

+27 ЗАЯВОК
ЗА СЕРПЕНЬ

Динаміка надходжень заявок за весь період

Загальна вартість поданих проектів: 
5 млрд 983 млн 856 тис. грн

Сума грантів: 3 млрд 826 млн 899 тис. грн

Учасники: 67 702 домогосподарства

Економія енергії: 322 млн 891 тис. кВт•год/рiк
або 431,06 млн грн

Скорочення викидів CO2: 85,45 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

 60 Кількість модернізованих 
будинків



*станом на 31 серпня

Співпраця з громадами

У серпні Фонд розпочав співпрацю 
ще з двома громадами - 
Дружківкою та Кураховим
з Донецької області

230
громад України є 
партнерами Фонду
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В місті створено близько 650 ОСББ

Фонд_ЕЕ підписав меморандум про 
співпрацю з Рівненською міською радою у 
червні 2019 року

У червні 2021 року Рівненська міськрада 
затвердила нову Міську цільову програму 

Бюджет програми у 2021 році - 15 млн грн

Програма “Енергодім” в місті - 16 проектів 
(вартість проектів - 134,3 млн грн)

Меморандумів
про співпрацю230 Міська програма підтримки ОСББ із 

фінансуванням на суму понад 213 млн грн
121

#Енергоефективний_регіон: місто Рівне



Основні події у серпні 2021 року

Навчальні вебінари для ОСББ 
та технічних фахівців

6 вебінарів
92 особи - учасники

Громадське обговорення проекту 
концепції «Модернізація кварталами»

У серпні Фонд провів перше 
обговорення проекту, у якому взяли 
участь понад 40 експертів, 
представників міських рад та ОСББ 

Візит представників ЗМІ на виробництво модульних ІТП

Телевізійні журналісти оглянули виробництво модульних 
ІТП на заводі у Київській області та дізналися про принцип 
роботи, функції та ефективність встановлення такого 
обладнання у багатоповерхівках.

Одна з основних переваг ІТП - автоматичне регулювання 
кількості тепла, що подається до будинку в залежності від 
погодних умов.

Детальніше - у новині: https://bit.ly/3COEZ2V

Зміна керівництва Фонду енергоефективності

Юлія Головатюк-Унгуряну завершує роботу на посаді 
директорки установи 10 вересня. На початку вересня буде 
оголошено конкурс на посаду директора Фонду.

До моменту обрання нового керівника, ці функції будуть 
виконуватися одним із діючих членів дирекції.

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

Фонд відкрив реєстрацію на п'яту сесію безкоштовного 
онлайн навчання для ОСББ за програмою «Енергодім»

Сесії відбуватимуться у вересні за трьома модулями, які 
послідовно розкривають усі етапи виконання проекту 
енергомодернізації будинку.

Навчання проводять фахівці Фонду, регіональні 
консультанти Програми «Енергоефективність в Україні» 
та експерти IFC.

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

Юлія
    Головатюк-Унгуряну



Інформація про достатність капіталу Фонду

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

Фонд МФК Разом

2 245,72 2 245,72 4 491,44 

Показник

станом на 01.09.2021, млн.грн. 

Доступні кошти на 
виплату грантів

2 245,72 43,91 89,35 Гранти виплачені 

1 548,76 1 548,56 3 097,32 
Сформовані резерви 
коштів на виплату 
грантів

696,96 697,16 1 394,12 Доступні  кошти для 
схвалення заявок


