Фонд енергоефективності:
перспективи участі у відновленні будинків,
пошкоджених внаслідок воєнних дій

Програма “Енергодім” та її переваги
- це державна програма підтримки енергомодернізації
багатоквартирних будинків. За умовами програми ОСББ можуть отримати
відшкодування витрат на модернізацію будинку до 70%*

Зменшення рахунків за
комунальні послуги

Скорочення
викидів СО2

Підвищення комфорту
та умов проживання

Економія
енергоресурсів

Поліпшення зовнішнього
вигляду та технічного стану
будівлі

Підвищення вартості
нерухомості

* За умовами програми "Енергодім" розмір часткового відшкодування прийнятних витрат за роботи, обладнання, матеріали становить 40% для пакету "А", 50%
для пакету "Б", за прийнятні заходи з підготовки та реалізації проекту - 70%.
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Фонд компенсував ОСББ

●
●
●
●

Загальна вартість поданих проектів: 8,0 млрд грн
Сума грантів: 5,0 млрд грн
Економія енергії: 437,0 млн кВт·год/рік
Скорочення викидів СО2: 115,9 тис.тонн/рік

динаміка надходжень заявок за весь період до 24 лютого 2022*
* На період дії воєнного стану прийом нових заявок на участь у Програмі тимчасово призупинено

Результати діяльності Фонду
за період дії воєнного стану
Загальні показники*:
65
Повністю завершені проекти

72
Частково завершені будівельні
роботи

446,6 млн грн
Фонд компенсував ОСББ
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231/237 Заявки на верифікацію

Завершені
проекти

для відшкодування частково або
повністю виконаних робіт
(отримано/схвалено)

72
Проект частково
завершили будівельні роботи

* Станом на 11.11.2022

Реалізовані проекти

● Вартість завершених проектів:
413,6 млн грн
● Гранти за програмою «Енергодім»:
283,3 млн грн
● Заявлене зменшення викидів:
СО₂: 15,1 тис.т/рік
● Економія:
- енергії - 54,9 млн кВт∙год/рік
- коштів - 62,5 млн грн/рік
● Учасники:
8 938 домогосподарство

97

225

Завершили участь у Програмі
(отримали всі гранти)

Будинки модернізовано
частково або повністю

Загальні положення Програми “ВідновиДІМ”

Мета Програми

Учасники Програми

Перелік будівельних робіт

фінансування будівельних робіт з
часткового відновлення житлових
будівель, пошкоджених внаслідок
військової агресії російської
федерації

об’єднання співвласників багатоквартирних будинків
(ОСББ), що створені та діють відповідно
до Закону України «Про об’єднання співвласників
багатоквартирного будинку» від 29 листопада 2001
року № 2866-III

Деталізований перелік та опис Прийнятних
заходів, а також гранична вартість відповідних
робіт (послуг), матеріалів та обладнання
визначаються відповідно до Деталізованого
переліку Прийнятних заходів та їх граничних
вартостей, що є Додатком до Програми

Термін дії Програми
протягом періоду наявності коштів,
отриманих Фондом на її фінансування

Перелік основних робіт, що підлягають
компенсації

Заміна або ремонт
пошкоджених блоків
віконних та/або блоків
балконних дверей,
зовнішніх дверей

Ремонт
пошкоджень фасадів
будівлі

Ремонт
пошкоджень
покриття будівлі

Ремонт
пошкодженого
обладнання дахових
котелень та інженерних
мереж

Основні засади фінансування
100% вартості
матеріалів та робіт *
Фонд надає учасникам Програми грант на
безоплатній та безповоротній основі в розмірі
100% вартості матеріалів та робіт, але не
більше, ніж 6 млн грн на один будинок

Грант виплачується двома частинами:

70%

після приєднання
до грантового
договору

30%

після завершення всіх робіт
та схвалення заявки про
завершення робіт

* за рахунок гранту не відшкодовуються витрати ОСББ, понесені до моменту приєднання до Програми

Кроки ОСББ для отримання гранту
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ПІДГОТОВКА ДО УЧАСТІ У ПРОГРАМІ:
● Загальні збори ОСББ
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● Обстеження будинку
● Розробка дефектного акту і кошторису

ВІДНОВЛЕННЯ БУДИНКУ:
● Виконання робіт з відновлення
пошкоджених елементів житлового
будинку
● Подання до Фонду заявку про
завершення робіт

● Експертиза (якщо проект понад 1 млн грн)
● Вибір підрядників і укладання договорів
● Подання заявки на участь

70%

ОТРИМАННЯ ВІД ФОНДУ:
● Повідомлення про
схвалення заявки та
приєднання до
грантового договору;
● Гранту у розмірі 70%
вартості матеріалів та
робіт

30%

ОТРИМАННЯ ВІД ФОНДУ:
● Повідомлення про
схвалення заявки;
● Гранту у розмірі
30% вартості
матеріалів та робіт

Дякую за увагу!
www.eefund.org.ua

