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Завершені проекти за 7 місяців 

Дайджест

Поточні заявки за програмою

Верифіковані
проекти

25

31 Проекти
на верифікації

 472 Проекти
в роботі

724
Загальна кількість
проектів

2021ЛИПЕНЬ

+23 ЗАЯВКИ
ЗА ЛИПЕНЬ

Динаміка надходження заявок

2 З них у липні

Загальна вартість поданих проектів: 
5 млрд 789 млн 126 тис. грн

Сума грантів: 3 млрд 715 млн 700 тис. грн

Кількість домогосподарств: 65 711  домогосподарств

Економія енергії: 313 млн 686 тис. кВт•год/рiк
або 418,5 млн грн

Скорочення викидів CO2: 83,23 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

 56 Кількість модернізованих 
будинків



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”. 
В липні відбулось 2 поїздки до Прилук та Одеси. 

Учасники: близько 70 ОСББ-потенційних учасників 
програми “Енергодім” з Миргорода, Лубен, Одеси, 
Чорноморська, Южного, представники муніципалітетів, 
регіональні консультанти IFC

*станом на 31 липня

Співпраця з громадами

Понад 220 громад України вже є 
партнерами Фонду. У липні Фонд 
розпочав співпрацю з Дніпровською 
міською радою. 
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В місті створено 69 ОСББ

Фонд_ЕЕ підписав меморандум про 
співпрацю з Ніжинською міською радою у 
серпні 2020 року

У 2019 році Ніжинська міськрада затвердила 
Міську цільову програму підтримки 
об’єднань співвласників багатоквартирних 
будинків Ніжинської міської ОТГ, щодо 
проведення енергоефективних заходів.

Бюджет програми - 1,25 млн грн

Програма “Енергодім” в місті - 8 проектів 
(вартість проектів - 26,4 млн грн)

Меморандумів
про співпрацю228 Міських програм 

підтримки ОСББ
119

#Енергоефективний_регіон: місто Ніжин



Основні події у липні 2021 року

Триріччя діяльності Фонду: основні досягнення та виклики

24 липня Фонд енергоефективності відсвяткував триріччя з 
початку своєї діяльності та підбив підсумки роботи, ключові з 
них:

Отримання понад 700 заявок від ОСББ на участь у програмі  
“Енергодім”.  Загальна вартість проектів - 5,7 млрд грн, 
учасники -  63,5 тисяч сімей, яким Фонд компенсує понад 3,6 
млрд грн

228 громад-партнерів, 119 міських програм підтримки ОСББ 
на суму понад 100 млн грн

Чотири банки-партнери та 8 редакцій програми “Енергодім

Модернізація будівель кварталами

Суть проекту - модернізація 
будинків та об’єктів 
централізованого теплопостачання 
міста у межах кварталу

Сьоме засідання 
Координаційної ради донорів

Сторони обговорили виконання 
стратегічних планів розвитку 
Фонду_ЕЕ та програми 
“Енергодім”

Оновлений перелік перших 500 
ОСББ

Фонд затвердив оновлений 
перелік перших 500 заявок ОСББ, 
що отримають підвищений грант 
+20%

ХVІ Український муніципальний форум: від 
енергоефективності до Європейського зеленого курсу

Учасники заходу обмінялися досвідом та поділились своїм 
баченням подальшого розвитку сфери енергоефективності 
загалом

У рамках Форуму було презентовано сучасні 
енергоефективні тенденції та рішення, які дозволяють більш 
раціонально використовувати енергоресурси та 
заощаджувати кошти.

Створення електронного кабінету учасника програми 
“Енергодім”

Прийом заявок ОСББ на участь у програмі “Енергодім” 
відтепер можливий і в онлайн форматі. Така можливість 
надається у персональному електронному кабінеті учасника 
Програми

Це нововведення дозволить спростити процес подачі 
документів та скоротить час надходження документів до 
Фонду

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


