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Динаміка надходження заявок

Загальна вартість поданих проектів: 
5 млрд 319 млн 189 тис. грн

Сума грантів: 3 млрд 470 млн 771 тис. грн

Кількість домогосподарств: 60 162

Скорочення викидів CO2: 78,22 тис. тон/рiк 

Економія енергії: 296 млн 400 тис. кВт•год/рiк 
або 391,8 млн грн

м. Луцьк
3 проекти

м. Львів
4 проекти

м. Полтава
1 проект

Вартість проектів: 32,9 млн грн

Гранти за програмою “Енергодім”: 22,4 млн грн

Учасники: 909 домогосподарств

Заявлене зменшення викидів СО2: 1,1 тис•тонн/рік 

Економія енергії: 4,3 млн кВт•год/рiк або 6,2 млн грн/рік 



У травні 21 громада розпочала 
співпрацю з Фондом. Загалом 
223 громади України є 
партнерами Фонду

*станом на 31 травня

Співпраця з громадами

#Енергоефективний_регіон: Миколаїв

Меморандуми
про співпрацю223 Міська програма
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Станом на 31 травня затверджено 101 міську 
програму підтримки ОСББ

Фінансування програм - 92,2 млн грн

10.5 тисяч ОСББ можуть користуватися 
місцевою пітримкою

Фонд_ЕЕ підписав меморандум про 
співпрацю з Миколаївською міською радою 
у вересні 2019 року

У громаді створено понад 800 ОСББ. 
Більшість багатоквартирних будинків 
побудовані до 1970 року, тому мають 
низький рівень енергозбереження

В місті діє програма енергозбереження 
«Теплий Миколаїв», що відшкодовує частину 
витрат ОСББ на енергоефективні заходи. 
Програма адаптована для учасників 
“Енергодому” та діє до 2022 року

У 2021 році на реалізацію Програми 
виділено 3 млн грн

Кількість поданих заявок від ОСББ до
Фонду - 51

Вартість поданих енергоефективних 
проектів - 305,5 млн грн



Основні події у  травні 2021 року

Церемонія нагородження переможців Конкурсу енергоефективних проектів 
“Нагорода Фонду енергоефективності – 2020”
(“Energy Efficiency Fund`s Awards – 2020”) 

6 переможців у номінаціях: “Енерго-дім”, Енерго-громада”, “Енергоаудитор” та 
“Енерго-медіа”

31 відзнака за активну діяльність у сфері енергоефективності учасникам конкурсу, 
банкам-партнерам, регіональним радникам, партнерам та профільним асоціаціям 

Майже 3 тисячі людей стали безпосередніми чи віртуальними учасниками 
церемонії нагородження переможців

62 новини про фінал конкурсу у ЗМІ та у соцмережі Facebook

Переможці отримали цінні призи від партнерів та спонсорів заходу:

Сертифікат на 50 тис. грн для закупівлі комплектів терморегуляторів

Сертифікат на отримання системи відеонагляду 

Сертифікат на отримання комплекту обладнання для системи сніготанення

Сертифікат на отримання Smart-системи керування опаленням

Набiр вимірювального обладнання для проведення енергоаудиту

Смартфон та накладка на смартфон з тепловізором 

Спонсор заходу: Danfoss Україна. За фінансової пiдтримки GIZ Україна

Новий фінансовий директор Фонду енергоефективності

Конкурсний добір тривав з 22 березня до 21 квітня 2021 року. Участь у конкурсі  
взяли 24 кандидати

Перемогу у конкурсному доборі отримала Олена Левченко, яка має понад 29 
років досвіду у фінансовій сфері. 

Працювала віцепрезидентом з фінансових питань, фінансовим директором, 
головним бухгалтером у вітчизняних та міжнародних компаніях. Неодноразово 
входила в ТОП-10 кращих фінансових директорів України

Церемонія нагородження 
переможців у відео: 
http://surl.li/wanx

Фото: 
https://bit.ly/3frvGw1

Другий випуск Школи ОСББ

44 випускника школи 
9 тематичних лекцій
7 тренерів
3 модулі

Онлайн навчання для 
регіональних ЗМІ на тему 
енергоефективності та ЖКГ
Навчальний тренінг на 
комунальну та енергоефективну 
теми за участі Фонду_ЕЕ пройшли 
телевізійники з Херсону, 
Миколаєва, Одеси та Чернівців

Презентація законопроекту 
Мінрегіону щодо комплексної 
термомодернізації будівель
Розроблений за участю Фонду 
законопроект дозволить створити 
умови для зниження комунальних 
платежів завдяки комплексній 
термомодернізації будинків


