
Співпраця Фонду ЕЕ
з містами

2020

Інструмент енергомодернізації

житлового фонду України



Фінансова архітектура

Грантова політика

•ОСББ самостійно обирає усіх підрядників для

виконання робіт на всіх етапах програми

• ОСББ взаємодіє з Фондом через банк-партнер

• У разі потреби банки  можуть надавати позики для ОСББ

• Бенефіціаром, отримувачем грошових коштів у вигляді 

грантів, є лише ОСББ

• ОСББ може залучити проектного менеджера для професійного  

супроводу  проекту

Багатоповерхівки

(ОСББ)

Банки-партнери 
принцип

«єдиного вікна»

* Для перших 500 заявок
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Технічний

та авторський

нагляд

Ремонтні роботи,

обладнання,

матеріали

Сертифікація

ЕЕ будівлі

Обстеження

інженерних

систем

70%

А - 40% (60%)*

Б - 50% (70%)*

Т
Р

А
Н

Ш
 2

Розробка проектної документації
та її експертиза 70%
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Енергоаудит / Сертифікація 
енергетичної ефективності 70%



ОСББ «Дбайлива оселя»

м. Львів
Статус: 

проект на верифікації

Вартість проекту — 4 641 384 грн

Очікувана сума гранту — 3 248 968 грн

Розрахункове енергоспоживання
системи опалення:

до впровадження заходів —

793,35 тис кВт*год/рік

після впровадження заходів —
337,11 тис кВт*год/рік

Обсяг економії енергії:

464,46 тис кВт*год/рік або

586 405,30 грн на рік

Тривалість проекту:

квітень 2020 - теперішній час

9 поверхів

72 квартири

Загальна площа
будинку: 5389 м2

Введення в

експлуатацію: 1976 рік

42%
економії
енергії

*Розрахунковий показник економії  енергії

Пакет «Комплексний» (Б)

Виконані заходи з ЕЕ:
•Встановлено 2 індивідуальні

теплові пункти (ІТП)

•Проведено заміну та    

термоізоляцію  трубопроводів 

системи опалення та ГВП в  

неопалювальних приміщеннях

•Гідравлічне балансування 

системи опалення

•Теплоізоляція зовнішніх стін    

та конструкцій  

•Заміна віконних  блоків та        

облаштування тамбурів у місцях    

загального користування

Основні проблеми будинку:

•Низький рівень енергоефективності:

- пошкодження зовнішніх стін 

- високий рівень тепловтрат через вікна 
та зовнішні двері

- відсутність теплоізоляції зовнішніх стін
- відсутність термоізоляції 

інженерних систем

•Незбалансованість системи 
теплопостачання будинку та низький 
рівень тепла у всіх квартирах



ОСББ «Антонича 26»

м. Львів
Статус: 

проект на верифікації

Вартість проекту — 9 199 395 грн

Очікувана сума гранту — 6 439 576 грн

Розрахункове енергоспоживання
системи опалення:

до впровадження заходів —

1034,49 тис кВт*год/рік

після впровадження заходів —
405,25 тис кВт*год/рік

Обсяг економії енергії:

634,47 тис кВт*год/рік або

818 498,87 грн на рік

Тривалість проекту:

червень 2020 - теперішній час

9 поверхів

108 квартир

Загальна площа
будинку: 8801,6 м2

Введення в

експлуатацію: 1990 рік

39%
економії
енергії

*Розрахунковий показник економії  енергії

Пакет «Комплексний» (Б)

Виконані заходи з ЕЕ:

•Проведено заміну та    

термоізоляцію  трубопроводів 

системи опалення та ГВП в  

неопалювальних приміщеннях

•Гідравлічне балансування 

системи опалення

•Теплоізоляція зовнішніх стін    

та конструкцій  

•Заміна віконних  блоків та        

облаштування тамбурів у місцях    

загального користування

Основні проблеми будинку:

•Низький рівень енергоефективності:

- пошкодження зовнішніх стін 

- високий рівень тепловтрат через вікна 
та зовнішні двері

- відсутність теплоізоляції зовнішніх стін
- відсутність термоізоляції 

інженерних систем

•Незбалансованість системи 
теплопостачання будинку та низький 
рівень тепла у всіх квартирах



ОСББ «Антонича 32»

м. Львів
Статус: 

проект на верифікації

Вартість проекту — 7 233 497 грн

Очікувана сума гранту — 5 063 477 грн

Розрахункове енергоспоживання
системи опалення:

до впровадження заходів —

1004,55 тис кВт*год/рік

після впровадження заходів —
511,57 тис кВт*год/рік

Обсяг економії енергії:

500,90 тис кВт*год/рік або

649 847,94 грн на рік

Тривалість проекту:

червень 2020 - теперішній час

9 поверхів

108 квартир

Загальна площа
будинку: 8795 м2

Введення в

експлуатацію: 1990 рік

30,2%
економії
енергії

*Розрахунковий показник економії  енергії

Пакет «Комплексний» (Б)

Виконані заходи з ЕЕ:

•Проведено заміну та    

термоізоляцію  трубопроводів 

системи опалення та ГВП в  

неопалювальних приміщеннях

•Гідравлічне балансування 

системи опалення

Основні проблеми будинку:

•Низький рівень енергоефективності:

- пошкодження зовнішніх стін 

- високий рівень тепловтрат через вікна 
та зовнішні двері

- відсутність теплоізоляції зовнішніх стін
- відсутність термоізоляції 

інженерних систем

•Незбалансованість системи 
теплопостачання будинку та низький 
рівень тепла у всіх квартирах

•Теплоізоляція зовнішніх стін    

та конструкцій  



ОСББ «ГОВОРОВА-5»

м. Одеса
Статус: 

проект на верифікації

Вартість проекту — 2 892 439 грн

Очікувана сума гранту — 1 764 846 грн

Розрахункове енергоспоживання
системи опалення:

до впровадження заходів —

2 060,76 тис кВт*год/рік

після впровадження заходів —
1 447,65 тис кВт*год/рік

Обсяг економії енергії:

814,54 тис кВт*год/рік або

565 144,32 грн на рік

Тривалість проекту:

листопад 2019 - теперішній час

10 поверхів

156 квартир

Загальна площа
будинку: 16497,9 м2

Введення в

експлуатацію: 2003 рік

28%
економії
енергії

*Розрахунковий показник економії  енергії

Пакет «Легкий» (А)

Виконані заходи з ЕЕ:
•Заміна загальнобудинкового котла   

та допоміжного обладнання

•Гідравлічне балансування

системи опалення

•Проведено заміну та 

термоізоляцію трубопроводів

системи опалення та ГВП в 

неопалювальних приміщеннях

•Заміна блоків віконних та блоків

балконних дверних у місцях

загального користування

Основні проблеми будинку:

•Низький рівень енергоефективності:

- пошкодження зовнішніх стін 

- високий рівень тепловтрат через вікна 
та зовнішні двері

- відсутність теплоізоляції зовнішніх стін
- відсутність термоізоляції 

інженерних систем

•Незбалансованість системи 
теплопостачання будинку та низький 
рівень тепла у всіх квартирах



Співпраця Фонду

з містами*

*станом на 25 листопада 2020 року

Меморандумів 
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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 ОТГ
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Міст готуються до 

затвердження
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Місцевих програм 

підтримки

затверджено



Співпраця Фонду ЕЕ
з містами та ОТГ

Можливості взаємодії міста з Фондом ЕЕ

Навчання співробітників

профільних структурних

підрозділів

Надання

інформаційних

матеріалів

Презентація можливостей 

програми «ЕНЕРГОДІМ» 

для ОСББ міста

Аналіз/адаптація програм з 

Енергоефективності,

створення нових програм на 

основі типових

• стимулювання

та прискорення 

впровадження проектів 

з енергоефективності

• залучення додаткових 

коштів до бюджету міста

• значне скорочення витрат 

населення на оплату 

енергоресурсів

• поліпшення зовнішнього 

вигляду будинків, 

збільшення термінів їхньої 

експлуатації

Переваги співпраці з

Фондом ЕЕ



Модернізація кварталами

Місто може запропонувати мешканцям

Допомога у 

створенні ОСББ

Додаткове фінансове 

стимулювання ОСББ у  кварталі, 

напр. 10–30% вартості проекту,

відсотки за кредитом тощо

Найкраще впроваджувати при інвест.

програмах з модернізації котелень, 

ЦТП, інженерних мереж

Роз’яснення умов

програми «Енергодім»



Дякую за увагу!

www.eefund.org.ua

www.facebook.com/eefund.ukraine

info@eefund.org.ua
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