ДАЙДЖЕСТ
Інформація про проекти

СІЧЕНЬ

881

Загальна кількість
проектів

728

Проекти
в роботі

64

Проекти
на верифікації

34

Верифіковані
проекти

Учасники:

80 518

домогосподарств

Загальна вартість проектів:
7 млрд 304 млн 272 тис. грн
Сума грантів: 4 млрд 540 млн 403 тис. грн
Економія енергії: 413,3 млн кВт•год/рiк
або 540,2 млн грн
Скорочення викидів CO2: 110,45 тис. т/рiк

+14

2022

ЗАЯВОК
ЗА СІЧЕНЬ

Динаміка надходжень заявок за весь період

Частково або повністю модернізовані проекти
110
шт.

В процесі виконання будівельних
робіт та підготовки документів на
відшкодування

Учасники:

8 186

домогосподарств

99
шт.

Частково або повністю
модернізовані будинки

34

проекти

Завершили участь у Програмі
(отримали всі гранти)

Вартість енергомодернізації
будинків: 710 млн 323 тис. грн

Заявлене зменшення викидів
СО₂: 10,127 тис. т/рік

Гранти за програмою
“Енергодім”: 494 млн 860 тис. грн

Економія енергії: понад 38,0 млн
кВт∙год/рік або 49,5 млн грн/рік

Історія успіху ОСББ «Нижня Горова, 44»
Реалізовані заходи:
Утеплення
фасаду будинку

Облаштування
тамбурів зовнішнього
входу
Заміна дверей у
підвальні приміщення
та облаштування
відмостки
Основні показники проекту:
Цитата:
Юлія Остапчук, голова ОСББ
“Нижня Горова, 44” у Черкасах:

“Після утеплення у квартирах стало комфортніше та тепліше жити,
будинок став виглядати дуже гарно. Енергоспоживання у будинку
вдалося скоротити приблизно до 20% у листопаді-грудні 2021 року
у порівнянні з аналогічним періодом до утеплення”

Вартість проекту – 3,3 млн грн
Грант Фонду – 2,3 млн грн
Внесок ОСББ – 997,9 тис. грн
Вартість для квартири (60м2) –
9825 грн або 163,75 грн/м2
Кожна родина в середньому
економить: 10,2 тис. грн/рік на 60м2
або 169,2 грн/рік на м2

Співпраця з громадами - станом на 31 січня
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250

Меморандумів
про співпрацю

129

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

в місті:

50 проектів
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вартість проектів:

468 млн грн

У місті створено понад 1200 ОСББ.
Фонд ЕЕ підписав меморандум про співпрацю з Дніпровською міською
радою у липні 2021 року.
Влада Дніпра розробила програми підтримки впровадження
енергозберігаючих заходів для ОСББ-учасників програми “Енергодім”
міста Дніпра на 2022-2026 роки із загальним фінансуванням у розмірі 1,2
млрд грн.
Програма дозволяє безповоротно компенсувати до 30% вартості робіт і
надати безвідсоткову поворотну допомогу у розмірі до 20% вартості всіх
заходів, яку ОСББ повертатимуть за рахунок отриманої економії.
За умовами програми, протягом 5 років з бюджету Дніпра планується
виділити 500 млн грн поворотної допомоги та 700 млн грн –
безповоротної.
Ознайомитися з умовами надання до 20% від вартості всіх заходів на
безвідсотковій поворотній основі можна за посиланням:
https://cutt.ly/1T6qTf5, з умовами надання до 30% від вартості на
безповоротній основі – https://cutt.ly/ZT6qSLh.
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Основні події у січні
Додатковий грант у розмірі 10% для учасників
програми “Енергодім”

1

Координаційна рада донорів внесла зміни до
грантової політики Фонду енергоефективності, які
передбачають додатковий грант у розмірі 10% для
учасників програми “Енергодім”.
Таким чином, ОСББ зможуть отримати 50%
компенсації вартості заходів/робіт для пакету А
“Легкий” та 60% - для пакету Б “Комплексний”.
Деталі – у новині: https://bit.ly/32uRhQD

2

Презентація програми “Енергодім” для
ОСББ в Дніпрі
Керівництво Фонду презентувало для ОСББ у
Дніпрі переваги та можливості програми
“Енергодім”.
У Дніпрі діє потужна місцева програма
підтримки ОСББ на 2022-2026 роки із
фінансуванням у розмірі 1,2 млрд грн. Перші 5
пілотних проектів у співпраці з Фондом будуть
реалізовані у 2022 році.
Деталі – у новині: https://bit.ly/3rnlf1i

3

Доповнення Альбому технічних рішень
Фахівці Фонду доповнили Альбом типових
технічних рішень, що враховують технічні вимоги
Фонду під час проектування енергоефективних
заходів у будинках за програмою “Енергодім”.
Вони включають нові інженерні рішення щодо
систем вентиляції з рекуперацією теплової
енергії та ізоляції трубопроводів.
Деталі – у новині: https://bit.ly/3tfCunQ
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Навчання за програмою “Енергодім” для
проектувальників в Дніпрі

Навчальні вебінари для ОСББ
та технічних фахівців

У січні в Дніпрі відбулося безкоштовне навчання
для проектувальників та ОСББ
Дніпропетровщини.
Лекції прослухали понад 130 осіб.
Деталі – у новині: https://bit.ly/3IEP6tj

4 вебінари
близько 244 учасників

Інформація про достатність капіталу Фонду

станом на 01.02.2022 млн грн
Показник
Фонд
Кошти, доступні для
виплати грантів

МДТФ*

2 509,99
1917,91

З них кошти,
зарезервовані для
виплати грантів

1 965,01

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

