
Додаток 3 до протоколу  

засідання Дирекції Фонду  

№01032021 від 01 березня 2021 року 

 

ОГОЛОШЕННЯ  

про проведення конкурсу «Нагорода Фонду енергоефективності – 2020» («Energy 

Efficiency Fund`s Awards – 2020») 

 

З метою визначення кращих Проектів, реалізованих об’єднаннями співвласників 

багатоквартирного будинку в 2020 році в рамках їхньої участі в Програмі підтримки 

енергомодернізації багатоквартирних будинків «ЕНЕРГОДІМ» та Пілотному проекті 

«Перші ластівки» оголошується конкурс «Нагорода Фонду енергоефективності – 2020» 

(«Energy Efficiency Fund`s Awards – 2020»). Для цього започатковується номінація 

«ЕНЕРГО-ДІМ». 

 

В рамках проведення конкурсу «Нагорода Фонду енергоефективності – 2020» 

(«Energy Efficiency Fund`s Awards – 2020») також запроваджуються номінації «ЕНЕРГО-

ГРОМАДА», «ЕНЕРГО-МЕДІА» та «ЕНЕРГОАУДИТОР». 

 

Додатково да названих номінацій Фонд енергоефективності планує надати окремі 

відзнаки за активну діяльність в сфері енергоефективності. А тому Фонд готовий 

розглянути пропозиції щодо таких відзнак від всіх бажаючих. Для цього необхідно в строк 

до 18 квітня 2021 надати на електронну пошту за адресою: contest@energodim.org свої 

пропозиції щодо можливих відзнак, претендентів, яким вони можуть бути вручені, а 

також підстав їхнього надання (назвати, в чому полягає активна діяльність в сфері 

енергоефективності, її результати, досягнення в роботі тощо). За результатами отриманих 

пропозицій Фонд самостійно визначиться, чи може бути надана та чи інша запропонована 

відзнака. 

 

До участі у конкурсі «Нагорода Фонду енергоефективності – 2020» («Energy 

Efficiency Fund`s Awards – 2020») запрошуються всі особи, які відповідають вимогам до 

учасників кожної з номінацій. 

З умовами проведення конкурсу можна ознайомитись ТУТ 

Прийом документів від учасників конкурсу розпочинається з 04 березня 2021 року 

та триватиме до 04 квітня 2021 року включно. 

Документи, передбачені умовами конкурсу, надсилаються учасниками в 

сканованому вигляді в форматі pdf на адресу електронної пошти contest@energodim.org. 

Оцінка учасників конкурсу, які подали заявки на участь, здійснюватиметься 

Конкурсним комітетом Фонду енергоефективності в період з 05 по 18 квітня 2021 року. 

 

Персональний склад Конкурсного комітету: 

1. Ананьїна Марина Вадимівна, фахівець із зв'язків з громадськістю та ЗМІ 

відділу комунікацій офісу стратегічного розвитку Фонду; 
2. Белінська Мирослава Миколаївна, начальник відділу оцінки проектів 

фінансового офісу Фонду; 

3. Габельчук Катерина Валеріївна, юрист юридичного відділу офісу 

стратегічного розвитку Фонду – секретар Конкурсного комітету; 

4. Гарник Олег Володимирович, аналітик Аналітичного центру Всеукраїнської 

асоціації органів місцевого самоврядування «Асоціація міст України»; 

5. Кабан Олександр Миколайович, модератор платформи «Безпека в громаді» 
Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування «Асоціація об’єднаних 

територіальних громад»; 
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6. Кирилюк Оксана Олександрівна, заступник виконавчого директора 

Всеукраїнської громадської організації «Асоціація малих міст України»; 

7. Кисіль Оксана Дмитрівна, національний експерт в Україні Європейської 

ініціативи Угода мерів; 

8. Кошарук Сергій Дмитрович, радник-консультант з питань 

енергоефективності, екології та розвитку громад Добровільного об'єднання органів 

місцевого самоврядування-Асоціація «Енергоефективні міста України»; 

9. Лагунова Ірина Анатоліївна, керівник Департаменту консалтингу 

громадської спілки «Міждержавна гільдія інженерів консультантів»; 

10. Ліман Василь Васильович, президент громадської спілки «Асоціація 

управителів житла»; 

11. Олійник Наталія Іванівна, голова громадської організації «Всеукраїнської 

ради голів ОСББ» - голова Конкурсного комітету; 

12. Сирих Дмитро Олександрович, начальник відділу верифікації технічного 

офісу Фонду; 

13. Тімшина Світлана Вікторівна, керівник проекту ЄС/ПРООН «Об’єднання 

співвласників будинків для сталих енергоефективних рішень» (HOUSES). 

 

З Положенням про Конкурсний комітет можна ознайомитись ТУТ. 

З Регламентом проведення конкурсів можна ознайомитись ТУТ. 

 

В період оцінки учасників Конкурсний комітет має право звернутись до учасника 

конкурсу з проханням надати додаткові інформацію/документи, необхідні для його повної 

та об’єктивної оцінки.  

 

Ухвалення рішення щодо результатів конкурсу Конкурсним комітетом відбудеться 

до 23 квітня 2021 року. 

Затвердження результатів конкурсу Дирекцією Фонду енергоефективності буде 

здійснено до 30 квітня 2021 року. 

Нагородження переможців відбудеться в період з 18 по 20 травня 2021, під час 

проведення Міжнародної виставки «Aqua Therm 2021». 

 

В разі виникнення додаткових запитань щодо порядку проведення конкурсу 

просимо звертатись на електронну пошту за адресою: contest@energodim.org.  
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