
Загальна вартість поданих проектів: 7,8 млрд грн

Сума грантів: 4,8 млрд грн

Економія енергії: 436,2 млн кВт·год/рік

Скорочення викидів СО2: 116,4 тис.тонн/рік

домогосподарств
82 162
Учасники: 

ДАЙДЖЕСТ 2022 БЕРЕЗЕНЬ – ЛИПЕНЬ

Динаміка 
надходжень заявок 
за весь періоддо 24 

лютого 2022*

Інформація про проекти

864
Загальна кількість
проектів

*На період дії воєнного стану прийом нових заявок на участь у Програмі тимчасово призупинено



Повністю або частково
завершені проекти

За період дії воєнного стану:

84 289
заявок
на верифікацію

Виплачені гранти за програмою 
“Енергодім”: ≈ 234,6 млн грн 

Заявлене зменшення викидів СО₂ 
завершених проектів: 13,0 тис  т/рік

Економія енергії від впроваджених 
проектів: понад 47,0 млн кВт∙год/рік 

Учасники: 7739 домогосподарств

161 заявка на верифікацію
(112 проектів, за якими повністю або 
частково завершені будівельні роботи)

47 завершених (верифікованих та 
виплачених) проектів

331,2 млн грн - Фонд компенсував

завершених 
(верифікованих та 
виплачених) проектів206

проекти, за якими повністю 
або частково завершені 
будівельні роботи 

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

Інформація про достатність капіталу Фонду

*Мультидонорський трастовий фонд (МДТФ)

Фонд МДТФ*

2 614,85

1 917,26

Показник

станом на 01.08.2022 млн грн

Кошти, доступні для 
виплати грантів

2 182,20
З них кошти, 
зарезервовані для 
виплати грантів
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Меморандум
про співпрацю251

ОСББ «БІЛИЙ ДІМ 39»
с. Білокоиниця, Тернопільска обл.

пакет Б «Комплексний»

Деталі за посиланням:
https://bit.ly/3J6aokU

Деталі за посиланням:
https://bit.ly/3QgdfdL

30,5%
економії
енергії

ОСББ «СІЧОВА 7»
Місто Луцьк

Пакет Б «Комплексний»

61,5%
економії
енергії

Міських програм підтримки ОСББ 
із фінансуванням на суму понад 
160 млн грн

137

251
громада України є
партнером Фонду

Співпраця з громадами 

Реалізація енергоефективних проектів
у період дії воєнного стану: історії успіху ОСББ



Основні події за період дії воєнного стану 
(березень – липень):

На період дії воєнного стану введені в дію зміни до окремих 
положень Програми «ЕНЕРГОДІМ»: 

На період дії воєнного стану введено зміни та спрощення до 
окремих положень Програми “ЕНЕРГОДІМ”. Зокрема щодо строків 
реалізації проекту, експертизи деяких документів, подачі документів 
для отримання грантів тощо.

Деталі — на нашому сайті за посиланням: https://bit.ly/3vfL7iK 

Рішення про виплати грантів ОСББ ухвалюються з урахуванням 
проведення на територіях воєнних дій

Наглядова рада Фонду енергоефективності прийняла рішення, 
згідно якого заявки на виплату грантів від ОСББ приймаються та 
ухвалюються в установленому порядку, але виплату грантів тим 
ОСББ, що розташовані на тимчасово окупованих територіях та в 
населених пунктах, на території яких органи державної влади 
України тимчасово не здійснюють свої повноваження, а також у 
населених пунктах, що розташовані на лінії зіткнення, Фонд 
здійснюватиме після звільнення територій та отримання 
гарантійного листа від ОСББ.

Деталі — на нашому сайті за посиланням: https://bit.ly/3b4e3TY  
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З 05 липня 2022 року введені в дію нові зміни до Програми 
«ЕНЕРГОДІМ»

Наглядова рада Фонд енергоефективності затвердила чергові 
зміни до Програми підтримки енергомодернізації 
багатоквартирних будинків «ЕНЕРГОДІМ» та Порядку верифікації 
Проектів/Заходів з енергоефективності, що здійснюються за участю 
Фонду. Зміни передбачають надання Бенефіціарам права 
реалізувати будівельні роботи в п’ять кроків, незалежно від 
загальної вартості Проекту за пакетом заходів «Б».

Деталі — на нашому сайті за посиланням:  https://bit.ly/3zaAe2y 
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Парламент прийняв закон, що передбачає спрощення для 
енергомодернізації будинків та розширює сферу діяльності 
Фонду енергоефективності

Верховна Рада України прийняла у другому читанні та в цілому закон 
щодо створення умов для запровадження комплексної 
термомодернізації будівель (законопроект № 6485), яким 
передбачено внесення змін до Закону України «Про Фонд 
енергоефективності».

Деталі — на нашому сайті за посиланням: https://bit.ly/3SeOCzR 
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Оптимізовано організаційну структуру Фонду 
енергоефективності

Враховуючи економічний спад в країні, спричинений 
військовими діями росії, у Фонді енергоефективності провели 
оптимізацію штатної чисельності працівників.

Деталі — на нашому сайті за посиланням:  https://bit.ly/3J6hcis 

Фонд має намір запустити програму поточного ремонту 
будівель, пошкоджених внаслідок воєнних дій 

Директор та інші представники Фонду відвідали місто Ірпінь, де 
зустрілись з кількома депутатами Ірпінської міської ради та 
головами ОСББ, оглянули кілька пошкоджених будинків, 
обговорили поточні питання щодо запуску зазначеної програми з 
огляду на потреби співвласників.

Деталі — на нашому сайті за посиланнямі:  https://bit.ly/3b4XJlR 
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Четверта річниця Фонду енергоефективності: основні 
досягнення та виклики

Фонду енергоефективності виповнилось чотири роки - чотири 
роки з моменту державної реєстрації установи, як юридичної 
особи.

Деталі — на нашому сайті за посиланням: https://bit.ly/3S0kxUq
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Фонд енергоефективності розробив проект нової грантової 
програми «Відновлення»: досягнення та перспективи 
запуску

у Фонді розроблено проект максимально простої грантової 
програми «Відновлення», що передбачає можливості для ОСББ 
у вигляді фінансової підтримки на проведення першочергових 
ремонтних робіт у будинках, пошкоджених внаслідок воєнних 
дій. Для її запуску потрібно зробити ще кілька важливих кроків

Деталі — на нашому сайті за посиланням:  https://bit.ly/3z8H2hb 
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Основні події за період дії воєнного стану 
(березень – липень):


