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Поточні заявки*
Фонд отримав 715* заявок
по Програмі «Енергодім»

Орієнтовна вартість проектів: 
5 млрд 669 млн 856 тис грн

131 — Пакет «Легкий» (А)
584 — Пакет «Комплексний» (Б)

Орієнтовний розмір грантів:
3 млрд 653 млн 576 тис грн

Орієнтовний рівень економії 
енергії: 309,3 млн кВт*год/рік 
або 412 млн грн

* станом на 23 липня 2021 року

Виплачена сума грантів —
понад 85,007 млн грн
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Заявлене річне скорочення викидів 
СО2 (тис тонн/рік): 82

Заявлена загальна кількість 
домогосподарств: 63 716 од
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Співпраця Фонду з громадами*

2

* станом на 23 липня 2021 року
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Фонд енергоефективності

● Фонд допомагає у розробці 
нових місцевих програм 
підтримки ОСББ

● Фонд аналізує/адаптує наявні 
місцеві програми

● Фонд надає типові місцеві 
програми для міст та ТГ

Меморандумів
про співробітництво228

85 Місцевих програм 
підтримки затверджено

29 Місцевих програм не 
потребують змін

34 Громад готуються
до затвердження
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Виклики та рішення

Фінансова 
неспроможність 
ОСББ

Недостатня зрілість
будівельного 
сектору

Голови ОСББ не 
готові до 
комплексної 
термореновації

Виклики Рішення

✔ допомагаємо розвивати продукти банків
✔ запровадили покрокову верифікацію
✔ тестуємо модель виплати гранту до повного 

розрахунку з підрядником

✔ запровадили компенсацію витрат на послуги 
із супроводження проектів

✔ створили відділ супроводу проектів

✔ запровадженням проектів 
повторного використання

✔ створенням маркетплейсу

✔ розробили альбом технічних рішень
✔ навчання спеціалістів

✔ запровадженням проектів 
повторного використання

✔ створенням маркетплейсу

Фонд працює над:

✔ спрощенням процедур
✔ змінами до законодавства
✔ розширенням кола отримувачів 

державної програми “Доступні 
кредити 5-7-9%”



«Модернізація кварталами» –
це термомодернізація низки  
будівель, поєднаних єдиним 
теплоносієм та модернізація 
відповідної частини системи 
централізованого опалення

Переваги: 
- Максимізація ефекту;
- Цілісний підхід;
- Підвищення фінансової 

привабливості проектів;
- Підвищення рівня 

обізнаності громадян про 
переваги підвищення 
енергоефективності;

- підвищення довіри громадян 
до влади

Проект “Модернізація кварталами”

ОСББ 1

ОСББ n

…Підрядники

• Енергоаудитор
• Інженер-

проектувальник
• Технічний керівник
• Будівельна компанія

Певна мінімальна 
частка ОСББ (з 
загальної к-ті 

БКБ) повинні бути 
зобов’язані 
здійснити 
реновацію

Банки ФЕЕ

Муніципаліт
ет

ОСББ у 
складі 

кварталу

ТКЕ

Бюджетні 
будівлі

Тристороння 
угода із 

зобов’язаннями

Схема 
теплопостачання 

міста

Підготовлена і 
затверджена

Впровадження проектів 
відповідно до чинних процедур 
(кожне ОСББ здійснює окремо)

Позики та інші 
формальні комунікації 
між кожним ОСББ та 

ФЕЕ (відповідно чинних 
процедур) 

Сплачує інвестиційну складову тарифу на теплову енергію 

Реновація 
бюджетних 

будівель в районі

Подає документи 
(заявку) на участь у 

«районному проекті» 
та перелік ОСББ на 

отримання 
додаткового гранту

Надає гранти 
(вкл. 

додаткові)

Модернізація 
системи 

теплопостачання

Підтримує 
впровадження (вкл. 
створення ОСББ) і 

надає додаткові 
стимули  



Статус: 
отримали грант
Вартість проекту — 4 199 968 грн
Cума гранту — 2 939 978 грн

Розрахункове енергоспоживання 
системи опалення:

● до впровадження заходів —783,74 тис 
кВт*год/рік

● після впровадження заходів —388,71 тис 
кВт*год/рік

Обсяг економії енергії: 395 012 кВт*год/рік або 
422 628 грн на рік

Клас ЕЕ: до впровадження заходів — G
після впровадження заходів — E
Тривалість проекту:березень 2019 — березень 2020

5 поверхів
54 квартири
Загальна площа будинку: 5 754 м2
Введення в експлуатацію: 1992 рік

*Розрахунковий показник економії  енергії

Виконані заходи з ЕЕ
- Встановлення індивідуального 
теплового пункту
- Теплоізоляція трубопроводів системи та 
ГВП в неопалювальних приміщеннях
- Гідравлічне балансування системи 
опалення
- Теплоізоляція зовнішніх стін
- Заміна зовнішніх дверей та 
облаштування тамбурів

Основні проблеми будинку
- Незбалансованість системи 
теплопостачання будинку та низький 
рівень тепла у всіх квартирах
- Низький рівень енергоефективності:
- Пошкодження зовнішніх стін 
- Високий рівень тепловтрат через вікна 
та зовнішні двері
- Відсутність теплоізоляції зовнішніх стін
- Відсутність теплоізоляції інженерних 
систем

53%
економії
енергії

ОСББ «ЛИПИ 2» м. Новояворівськ
Пакет «Комплексний» (Б)



ОСББ «ЛИПИ 4» м. Новояворівськ

55%
економії
енергії

Пакет «Комплексний» (Б)

Основні показники:
Загальна вартість проекту – 6,46 млн грн
Фонд компенсує  4,5 млн грн або 70%

Внески:
Власний внесок співвласників – понад 
1,62 млн грн 
Яворівська районна рада відшкодувала 
312 тис. грн на енергоощадні заходи.

Вартість:
Вартість робіт - 360 грн/м2 або 21,6 тис. 
грн для квартири площею 60 кв/м2.

Скорочення викидів:
Заявлене річне скорочення викидів СО2 
– 127 тонн/рік. 

Заощадження:
Співвласники заощаджуватимуть понад 
491,9 тис. кВт∙год/рік або 641,2 тис. 
грн/рік. 
Таким чином споживання енергії 
скоротиться майже на 60%.

5 поверхів
76 квартир
6 під’їздів
165 співвласників
близько 30 років будинку

Виконані заходи з ЕЕ
- Встановлення індивідуального 
теплового пункту
- Теплоізоляція трубопроводів системи та 
ГВП в неопалювальних приміщеннях
- Гідравлічне балансування системи 
опалення
- Теплоізоляція зовнішніх стін
- Заміна зовнішніх дверей та 
облаштування тамбурів

Основні проблеми будинку
- Незбалансованість системи 
теплопостачання будинку та низький 
рівень тепла у всіх квартирах
- Низький рівень енергоефективності:
- Пошкодження зовнішніх стін 
- Високий рівень тепловтрат через вікна 
та зовнішні двері
- Відсутність теплоізоляції зовнішніх стін
- Відсутність теплоізоляції інженерних 
систем



ОСББ «ЩУРАТА 8» м. Львів

36%
економії
енергії

Пакет «Комплексний» (Б)

Основні показники:
Загальна вартість проекту – 5,9 млн грн
Фонд компенсує - 4,1 млн грн або 70%

Внески:
Власний внесок співвласників – 1,3 млн 
млн грн  

Вартість:
Вартість робіт - 310 грн/м2 або 18,6 тис. 
грн для квартири площею 60 кв/м2.

Скорочення викидів:
Заявлене річне скорочення викидів СО2 
– 141,6 тонн/рік. 

Заощадження:
Співвласники заощаджуватимуть понад 
543 тис. кВт∙год/рік або 687 тис. грн/рік. 
Таким чином споживання енергії 
скоротиться на 36%.

9 поверхів
76 квартир
2 під’їзди
177 співвласників
понад 25 років будинку

Виконані заходи з ЕЕ
- Встановлення теплового лічильника
- Встановлення індивідуального 
теплового пункту
- Теплоізоляція трубопроводів системи та 
ГВП в неопалювальних приміщеннях
- Гідравлічне балансування системи 
опалення
- Теплоізоляція зовнішніх стін
- Заміна зовнішніх дверей, вікон та 
облаштування тамбурів

Основні проблеми будинку
- Незбалансованість системи 
теплопостачання будинку та низький 
рівень тепла у всіх квартирах
- Низький рівень енергоефективності:
- Пошкодження зовнішніх стін 
- Високий рівень тепловтрат через вікна 
та зовнішні двері
- Відсутність теплоізоляції зовнішніх стін
- Відсутність теплоізоляції інженерних 
систем



ОСББ «Антонича 32» м. Львів

30%
економії
енергії

Пакет «Комплексний» (Б)

Основні показники:
Загальна вартість проекту – 7,2 млн грн, 
з яких 5 млн грн або 70% компенсує 
Фонд енергоефективності. 

Внески:
Власний внесок співвласників  – 1,8 млн 
грн
Внесок Львівської міської ради - 400 тис 
грн 

Вартість:
Вартість робіт - 243 грн/м2 або 14,5 тис 
грн для квартири площею 60 кв/м2.

Скорочення викидів:
Заявлене річне скорочення викидів СО2 
– 128 тонн/рік

Заощадження:
Співвласники заощаджуватимуть понад 
500 тис. кВт∙год/рік або 650 тис. грн/рік. 
Таким чином споживання енергії 
скоротиться більше ніж на 30%. 

9 поверхів
108 квартир
3 під’їзди
260 співвласників
понад 30 років будинку

Виконані заходи з ЕЕ
- Теплоізоляція трубопроводів системи та 
ГВП в неопалювальних приміщеннях
- Гідравлічне балансування системи 
опалення
- Теплоізоляція зовнішніх стін

Основні проблеми будинку
- Незбалансованість системи 
теплопостачання будинку та низький 
рівень тепла у всіх квартирах
- Низький рівень енергоефективності:
- Пошкодження зовнішніх стін 
- Високий рівень тепловтрат через вікна 
та зовнішні двері
- Відсутність теплоізоляції зовнішніх стін
- Відсутність теплоізоляції інженерних 
систем



ОСББ «ГОВОРОВА-5» м. Одеса
Пакет «Легкий» (А)

*Розрахунковий показник економії  енергії

28%
економії
енергії

Основні показники: 
Загальна вартість проекту — 2,9 млн грн,
Фонд компенсує - 1,75 млн грн або 60% 

Внески:
Власний внесок співвласників - 1,15 тис 
грн
Внесок Одеської міської ради - до 10% за 
кредитом

Вартість:
Вартість робіт - 60 грн/м2 або близько 3,6 
тис грн для квартири площею 60 кв/м2.

Скорочення викидів:
Заявлене річне скорочення викидів СО2 
– 143 тонн/рік

Заощадження:
Співвласники заощаджуватимуть понад 
814 тис. кВт∙год/рік або до 500 тис. 
грн/рік. 
Таким чином споживання енергії 
скоротиться на 28%.

28%
економії
енергії

10 поверхів
4 під’їзди
156 квартир
175 співвласників
понад 17 років будинку

Виконані заходи з ЕЕ
- Заміна загальнобудинкового котла   
та допоміжного обладнання
- Теплоізоляція трубопроводів системи та 
ГВП в неопалювальних приміщеннях
- Гідравлічне балансування системи 
опалення
- Заміна блоків віконних та блоків 
балконних дверних у місцях загального         
користування

Основні проблеми будинку
- Незбалансованість системи 
теплопостачання будинку та низький 
рівень тепла у всіх квартирах
- Низький рівень енергоефективності:
- Пошкодження зовнішніх стін 
- Високий рівень тепловтрат через вікна 
та зовнішні двері
- Відсутність теплоізоляції зовнішніх стін
- Відсутність теплоізоляції інженерних 
систем



ОСББ «ЗАБОЛОТНОГО 59» м. Одеса
Пакет «Легкий» (А)

*Розрахунковий показник економії  енергії

28%
економії
енергії

Основні показники: 
Загальна вартість проекту — 690,4 тис грн,
Фонд компенсує – 422,3 тис грн або 60% 

Внески:
Власний внесок співвласників – 268,2 тис 
грн

Вартість:
Вартість робіт – 24,8 грн/м2 або близько 
1448 грн для квартири площею 60 кв/м2.

Скорочення викидів:
Заявлене річне скорочення викидів СО2 –
57,91 тонн/рік

Заощадження:
Співвласники заощаджуватимуть 616,8 тис. 
кВт∙год/рік або 684,4 тис. грн/рік. 
Таким чином споживання енергії 
скоротиться на 21,1%.

21%
економії
енергії

10 поверхів
4 під’їзди
178 квартир
600 співвласників
понад 19 років будинку

Виконані заходи з ЕЕ
- Встановлення індивідуального 
теплового пункту
- Теплоізоляція трубопроводів системи та 
ГВП в неопалювальних приміщеннях
- Гідравлічне балансування системи 
опалення
- Заміна блоків віконних та блоків 
балконних дверних у місцях загального         
користування

Основні проблеми будинку
- Незбалансованість системи 
теплопостачання будинку та низький 
рівень тепла у всіх квартирах
- Низький рівень енергоефективності:
- Пошкодження зовнішніх стін 
- Високий рівень тепловтрат через вікна 
та зовнішні двері
- Відсутність теплоізоляції зовнішніх стін
- Відсутність теплоізоляції інженерних 
систем



Дякую за увагу!

www.eefund.org.ua

http://www.eefund.org.ua/
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