Додаток 1 до Умов проведення конкурсу
«Нагорода Фонду енергоефективності – 2020»
(«Energy Efficiency Fund`s Awards – 2020»)
Конкурсному комітету державної
“Фонд енергоефективності”

установи

Від:
___________________________________
(найменування юридичної особи, ПІП фізичної
особи)
Для юридичної особи чи ФОП код в ЄДРПОУ
_______________________________________
Адреса
для
отримання
поштової
кореспонденції:____________________________
_____________________________________
Засоби телефонного та електронного зв’язку:
Тел.: ___________________________________
Email:__________________________________
ЗАЯВКА*
Прошу допустити мене / ______________________ (найменування юридичної особи)
до участі в конкурсі «Нагорода Фонду енергоефективності – 2020» («Energy Efficiency
Fund`s Awards – 2020») в номінації “_________________”.
Підтверджую достовірність інформації у поданих разом з заявкою документах та
надаю згоду на її перевірку у встановленому порядку.

Додатки:
Згода на збір та обробку персональних даних (учасника-фізичної особи або
посадової особи учасника-юридичної особи)**
2. Заповнений чек-лист
3. ...
1.

«___» __________ 2021 року

_____________ (_____________________________)
(підпис)

(посада, прізвище, ініціали)
М.П.

* Заявка пишеться власноручно або з використанням комп’ютерної техніки (із проставленням
власноручного підпису учасника-фізичної особи або посадової особи учасника-юридичної особи, а для
учасника-юридичної особи також відбитку печатки (в разі її використання));
** Зразок згоди на збір та обробку персональних даних розміщений в окремому файлі.

ЗГОДА НА ЗБІР ТА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Я, ______________________________________________ (дата та рік народження,
паспорт серії _____ №____________________, виданий __________________________
«___»___________ _______ року), реєстраційний номер облікової картки платника
податків ____________________, поданням цієї згоди та відповідно до Закону України
«Про захист персональних даних» від 01 червня 2010 року № 2297-VI із наступними
змінами та доповненнями, надаю згоду Конкурсному комітету державної установи «Фонд
енергоефективності» (далі – Конкурсний комітет) на збір та обробку моїх особистих
персональних даних у картотеках та/або за допомогою інформаційно-телекомунікаційної
системи з метою ведення діловодства, підготовки відповідно до вимог законодавства
статистичної, адміністративної та іншої інформації, а також з метою забезпечення
реалізації правовідносин, які виникли між мною та Конкурсним комітетом під час участі в
конкурсі «Нагорода Фонду енергоефективності – 2020» («Energy Efficiency Fund`s Awards
– 2020». Зобов’язуюсь при зміні моїх персональних даних у найкоротший строк надати
Конкурсному комітету уточнену інформацію та надати відповідні документи.
Дозволяю надавати доступ до моїх персональних даних третім особам виключно в
межах реалізації наведеної вище мети.

«____»_________ 2021 року __________________ _______________________
(підпис)

(прізвище та ініціали)

Додаток 2 до Умов проведення конкурсу
«Нагорода Фонду енергоефективності – 2020»
(«Energy Efficiency Fund`s Awards – 2020»)
Чек-лист для заповнення учасниками номінації «ЕНЕРГО-ДІМ»*
Критерії оцінювання незалежно від обраного пакету

1.
Показник питомих фінансових витрат за
Проектом на одиницю розрахункової
економії (кВт*год/рік). Рахується в долях
одиниці від найкращого досягнутого
результату.

≤0,5

0,5-0,6

0,6-0,79

0,8-0,99

1,0

Максимум 40 балів

Примітки:
Критерії оцінювання для пакету А

2.
Строк реалізації Проекту (від дати подання
Заявки на Участь до дати подання Заявки на
Верифікацію).

≥1
року

12-10
місяців

10-8
місяців

8-7
місяців

7-6
місяців

≤6
місяців

Максимум 20 балів

Критерії оцінювання для пакету Б
≥2
року

2-1 рік

12-10
місяців

10-9
місяців

9-8
місяців

≤8
місяців

Примітки:
Критерії оцінювання для пакету А

3.
Візуалізація
та інженерія
(дизайн
фасаду,
вхідна група,
освітленість
під’їздів).
Відмічаються
всі
реалізовані
заходи.
Сумарно
максимум 20

За кожен
впроваджений
обов’язковий
захід +1 бал
(максимально
6 балів)

У випадку
коли
обов’язковий
захід
виключено у
зв’язку з тим,
що він вже
був
впроваджений
+ 1 бал за
кожен захід
(максимально
5 балів)

За кожен
впроваджений
додатковий
захід +1 бал
(максимально
8 балів)

«Особливий»
підхід при
впровадженні
інженерних
заходів

Впроваджено
заходи по
заміні/утепленню
огороджувальних
конструкцій

балів

Критерії оцінювання для пакету Б
За кожен
впроваджений
обов’язковий
захід +1 бал
(максимально
11 балів)

У випадку
коли
обов’язковий
захід
виключено у
зв’язку з тим,
що він вже
був
впроваджений
+ 1 бал за
кожен захід
(максимально
10 балів)

За кожен
впроваджений
додатковий
захід +0,5 бал
(максимально
5 балів)

Будівля
приведена до
єдиного
архітектурного
вигляду

Комплексно
модернізовано
внутрішньобудинкову
систему опалення

Примітки:

4.

Якість підготовки документів для
участі в програмі Фонду.
Максимум 10 балів

Кількість документів, що потребували доопрацювання за всіма
Заявками, поданими в ході участі в програмах Фонду
Критерії оцінювання для пакету А
≤8

>8

≤6

≤4

≤2

Критерії оцінювання для пакету Б
>10

≤10

≤8

≤6

≤4

Примітки:
5.

Відсоток співвласників ОСББ, які
погодилися на участь в Програмі.
Максимум 10 балів

Критерії оцінювання незалежно від обраного пакету

≥66,7%

≤70%

≤80%

≤90%

≤100%

Примітки:
*в разі позитивної відповіді учасником у відповідній клітинці проставляється знак «+», а в графі «Примітки»
наводиться необхідна інформація

Додаток 3 до Умов проведення конкурсу
«Нагорода Фонду енергоефективності – 2020»
(«Energy Efficiency Fund`s Awards – 2020»)
Чек-лист для заповнення учасником номінації «ЕНЕРГО-ГРОМАДА»*

1.

2.

3.

4.

Наявність сформованого
функціоналу роботи з
житловим сектором у
виконавчій структурі
місцевої влади.
Максимум 20 балів

Місцеві
програми
підтримки
і розвитку
житлового
сектору.
Максимум
20 балів

Наявність
профінансо
ваних
програм

Інвестиції з місцевого
бюджету в
енергоефективність
житлового сектору.
Максимум 10 балів

Рівень
комунікації
влади з
мешканцями
житлових
будинків.
Максимум 10
балів

Наявність
посадової
інструкції щодо
роботи з
житловим
сектором

Наявність посадовця
/ підрозділу ОМС,
який займається
житловим сектором

Примітка

Вказати посилання на
відповідні документи щодо
функціональної структури та
посадових обов’язків
(інструкції)
Функціонує
механізм
поворотної
фінансової
допомоги, в
тому числі
у формі
Револьверн
ого фонду

Категорії власників житла або їх представників,
яких охоплює програма
ОСББ

ЖБК

Приватні
домогосп
одарства

Управит
елі
(комунал
ьні)

Управит
елі
(приватн
і)

Інвестовано (профінансовано) коштів місцевого
бюджету в житловий сектор у відношенні до обсягу
бюджету розвитку за звітний рік
до 0,5%

до 1,0%

до 1,5%

до 2,0%

більше
2,0%

Канали комунікації для обміну інформацією з власниками та
мешканцями житлових будинків
Телефонна
«гаряча
лінія»

Тематичний
розділ на
офіційному
сайті

Сторінки в
соціальних
мережах
для
аудиторії
власників
чи
мешканців
житла

Спеціальні
групи у
месенджерах

Примітка

Заходи зустрічі з
мешканцями
житлових
будинків

Вказати
посилання
на
відповідні
звіти
виконання
програм

Примітка

Вказати посилання
на відповідні місця
фінансових звітів
виконання бюджету

Примітка
Вказати
посилання на
документи
(звіти), що
підтверджують
використання
вказаних
каналів
комунікації

5. Кількість
схвалених
Фондом
енергоефективності
заявок від ОСББ однієї
громади
за
звітний
період.
Максимум 10 балів

6.

До 3

1

До 5

До 10

Більше
10

Примітка

Вказати перелік поданих
заявок (назва ОСББ та
номер заявки)

Співпраця громади з Фондом
енергоефективності.
Максимум 5 балів

Підписано меморандум з
Фондом

Примітка

Вказати посилання на
документ

7.

Прогрес у створенні
ОСББ.
Максимум 25 балів

Відношення кількості будинків, де створено
ОСББ, до кількості багатоквартирних будинків
у громаді на кінець звітного періоду
До 5%

До 10% До 30% До 50%

Більше
50%

Примітка

Вказати посилання на
офіційний документ (звіт)

*в разі позитивної відповіді учасником у відповідній клітинці проставляється знак «+», а в графі «Примітка»
наводиться необхідна інформація

Додаток 4 до Умов проведення конкурсу
«Нагорода Фонду енергоефективності – 2020»
(«Energy Efficiency Fund`s Awards – 2020»)
Чек-лист для заповнення учасником номінації «ЕНЕРГО-МЕДІА»*
№

Критерій

Відповідність критерію

1

Кількість матеріалів, що опубліковані на ресурсі, або
опубліковані автором на тему енергоефективності

Зазначити кількість

Посилання
на контент

2

Охоплення матеріалом, який опублікований на ресурсі, або
опублікований автором на тему енергоефективності

Зазначити
переглядів

Посилання
на контент

3

Кількість
матеріалів,
в
яких
згадано
Фонд
енергоефективності та/або Програму “Енергодім” в
позитивній конотації

Зазначити кількість

Посилання
на контент

4

Охоплення
матеріалом,
в
якому
енергоефективності та/або Програму
позитивній конотації

Зазначити
переглядів

Посилання
на контент

5

Кількість посилань в матеріалах на сайт eefund.org.ua,
energodim.org
або
на
соціальні
мережі
Фонду
енергоефективності (Facebook, Twitter або YouTube)

Зазначити кількість

Посилання
на контент

6

Висвітлення прикладу
програмами
Фонду
Програмою “Енергодім”

термомодернізації житла за
енергоефективності,
зокрема

Зазначити
кількість
матеріалів з прикладами

Посилання
на контент

7

Наявність власних фото або відео в усіх матеріалах, що
стосуються
висвітлення
діяльності
Фонду
енергоефективності або реалізованих ОСББ Проектів в
рамках участі в програмах Фонду енергоефективності

Зазначити
кількість
матеріалів з власними
фото або відео

Посилання
на контент

8

Наявність інфографіки в матеріалі про енергоефективність,
що демонструє процеси енергоефективності або умови
участі у програмах Фонду енергоефективності, зокрема
програмі “Енергодім”

Зазначити
матеріалів
інфографікою

кількість
з

Посилання
на контент

9

Залучення експертів та спікерів до написання матеріалів
про енергоефективність

Зазначити
кількість
матеріалів з залученням
експертів та спікерів

Посилання
на контент

10 Наявність в опублікованих матеріалах коментарів щодо
галузі енергоефективності від співробітників Фонду
енергоефективності

Зазначити
кількість
матеріалів
з
коментарями
співробітників

Посилання
на контент

згадано
Фонд
“Енергодім” в

кількість

кількість

Примітки

*в разі відповідності учасника критерію у відповідній клітинці зазначається конкретна величина, а в графі
«Примітки» наводиться необхідна інформація

Додаток 5 до Умов проведення конкурсу
«Нагорода Фонду енергоефективності – 2020»
(«Energy Efficiency Fund`s Awards – 2020»)
Чек-лист для заповнення учасником номінації «Енергоаудитор»
1.

Кількість
проведених
енергоаудитів.
Максимум 10 балів

1

2-5

5-10

10-20

≥20

Примітки:

2.
Вартість
проведеного
енергоаудиту.
(Розраховується в долях одиниці від
найкращого досягнутого результату)

Критерії оцінювання – питомий показник ціни
договору на загальну площу будинку

≤0,5

Максимум 10 балів

0,5-0,6

0,6-0,79

0,8-0,99

1,0

Примітки:

3.

Якість
підготовки
Опису
Проекту
Максимум
20 балів

Кількість потреб у доопрацюванні та наявність/відсутність несуттєвих зауважень до Опису
Проекту за результатами технічної та фінансової оцінки проектів
>2-х разів
доопрацьовано
Опис Проекту

2
доопрацювання
Опису Проекту

1
доопрацювання
Опису Проекту

Не було потреби Не було потреби
в
в
доопрацюванні, доопрацюванні
але виявлено
та відсутні
несуттєві
несуттєві
зауваження
зауваження

Примітки:

4.
Точність фінансової оцінки майбутньої
фактичної вартості Проекту. (Розраховується
в долях одиниці від найкращого досягнутого
результату)
Максимум 30 балів

Примітки:

Критерій оцінювання – фінансовий план реалізації
проекту (або окремо по заходам)

≤0,5

0,5-0,6

0,6-0,79

0,8-0,99

1,0

5.
Точність технічної оцінки енергоаудиту на
відповідність
фактично
реалізованим
заходам.
(Розраховується в долях одиниці
найкращого досягнутого результату)

від

Критерій оцінювання - перелік заходів, обсяги робіт та
дотримання технічних рішень, визначених на етапі
енергоаудиту
≤0,5

0,5-0,6

0,6-0,79

0,8-0,99

1,0

Максимум 30 балів

Примітки:
*в разі позитивної відповіді учасником у відповідній клітинці проставляється знак «+», а в графі «Примітки»
наводиться необхідна інформація

