
Приклади завершених проектів
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Загальна вартість проекту – 6,46 млн грн

Внесок Фонду енергоефективності 
– 4,5 млн грн або 70%

Внесок Яворівської районної ради
– 312 тис грн

Внесок ОСББ – 360 грн/м2

Співвласники заощаджуватимуть понад 
491,9 тис. кВт∙год/рік або 641,2 тис. грн/рік 

Економія за 1 м2 – 131,53 грн/рік 

Зменшення викидів СО2 – 127 тонн/рік

Кількість співвласниів – 165 осіб

Кількість квартир – 70

Рік забудови – 1992 р

2021СІЧЕНЬ - БЕРЕЗЕНЬ
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КВАРТАЛ

ОСББ «ЛИПИ 4» 
м. Новояворівськ.
Пакет «Комплексний» (Б)

39,5%
 463 тис. 
кВт∙год/рік

ЕКОНОМІЯ



Один із ключових напрямків 
роботи Фонду - це 
налагодження співпраці з 
громадами. Наразі понад 180 
громад України є партнерами 
Фонду.

Володимир-Волинський - 
місто, яке одним із перших 
підтримало ініціативу і є 
успішним прикладом для всіх.

*станом на 26 березня

Міська рада вже уклала договори 
про фінансову допомогу чотирьом 
ОСББ на загальну суму близько
1,3 млн грн

Співпраця з громадами

Успішні приклади співпраці з містами: Володимир-Волинський 

Фонд енергоефективності підписав 
Меморандум про співпрацю з 
Володимир-Волинською міською радою у 
січні 2020 року

У лютому 2020 року міська рада затвердила 
програму «Тепла Оселя» на 2020-2022 роки 
з фінансуванням 4,7 млн грн на 
відшкодування відсотків за кредитами, 
залученими ОСББ, які беруть участь у 
програмі «Енергодім» 

Фонд енергоефективності вже отримав 8 
заявок ОСББ з Володимира-Волинського на 
участь у програмі «Енергодім»

Загальна вартість поданих до Фонду 
проектів ОСББ з Володимира-Волинського 
складає понад 76,7 млн грн.

ОСББ «Каштан» – 553,6 тис. грн.

ОСББ «Мрія» – 354,4 тис. грн.

ОСББ «Затишок» – 177,6 тис. грн.

ОСББ «Добра оселя»  – 211,7 тис. грн.

Меморандуми
про співпрацю182 Міських програм

підтримки 
затверджено
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Основні події за перший квартал 2021 року

ПриватБанк став третім 
банком-партнером Фонду.
Відтепер ОСББ можуть 
подавати заявки до Фонду 
через усі відділення 
ПриватБанку

ЛЮТИЙ

Фонд енергоефективності 
провів 9 навчальних 
вебінарів для ОСББ, 
енергоаудиторів та 
проектувальників. Загалом їх 
відвідало понад 860 осіб

ЛЮТИЙ-БЕРЕЗЕНЬ БЕРЕЗЕНЬ

Зміни в програмі 
«Енергодім».
Фонд призупинив часткову 
компенсацію витрат на 
послуги із супроводження 
проектів

207 зареєстрованих слухачів

84 особи отримали сертифікат

18 годин навчань

12 тематичних лекцій

4 випуск школи ПМ

12 членів конкурсної комісії

4 номінації

окремі відзнаки від Фонду

Оголошено Конкурс кращих
енергоефективних проектів

Результати проведення рекламної
кампанії

Понад 73,2 млн показів рекламних 
оголошень в інтернеті

Понад 526 тис переходів на сайт та чат-бот 
Фонду

Понад 233 тис нових відвідувачів сайту 
energodim.org

На 4% підвищився рівень впізнаваності 
бренду програми «Енергодім»


