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Успішна робота Фонду залежить від досягнення стратегічних цілей, 
визначених у Законі України «Про фонд енергоефективності»: 

 підтримка ініціатив щодо енергоефективності;

 впровадження інструментів стимулювання і підтримки здійснення 

заходів з енергоефективності будівель та енергозбереження з 

урахуванням національного плану енергетичної ефективності;

 впровадження acquis communautaire Європейського Союзу та 

Договору про заснування Енергетичного Співтовариства;

 забезпечення дотримання Україною міжнародних зобов’язань у 

сфері енергоефективності.



Забезпечення організації підготовки, прийняття та використання/дотримання 

документації (програмного, планувального, кошторисного, презентаційного, 

внутрішньо нормативного, розпорядчого, моніторингового та звітного характеру)

Гарантування сталості результатів, а також створення інфраструктури 

для впровадження заходів з підвищення енергоефективності та 

застосування відновлювальних джерел енергії

Три роки діяльності Наглядової ради Фонду енергоефективності

1-й рік 
роботи

2-й рік 
роботи

3-й рік 
роботи



Наглядова рада Фонду енергоефективності забезпечує:

 проектів, які можуть отримати часткове відшкодування вартості 

заходів з енергоефективності за рахунок Фонду, та до заявників, 

які можуть отримати таке відшкодування, до документів та 

інформації, які подаються заявником;

 енергетичного аудиту, який здійснюється за кошти Фонду або із 

залученням коштів Фонду; 

 верифікації завершених проектів; 

 обладнання та матеріалів.

• контроль за ефективним виконанням завдань Фонду;

• розподіл бюджету Фонду для фінансування статутної діяльності;

• затвердження кошторису витрат на утримання Фонду та реалізацію 
програмних заходів;

• організацію роботи з підготовки та впровадження в роботу належної 
якості документації необхідної для визначення вимог до:



Створення Фондом енергоефективності технічного 
офісу забезпечить:

 визначення організаційної структури технічного офісу;

 належну організацію процесу його щоденної ефективної діяльності, в тому 

числі якісними організаційно розпорядчими документами, необхідними для 

реалізації ключових завдань: 
 технічна підтримка підготовки проектів і всіх інших учасників програм;

 перевірка та затвердження аплікацій (енергоаудит, інвестиційний план 

тощо); 

 моніторинг і контроль виконання проектів;

 проведення комунікаційної кампанії, тренінгів, семінарів тощо;

 співпраця з ОМС на регіональному рівні для просування програм Фонду 

та відбору проектів. 

Кількість поданих на отримання фінансування 

проектів та якість їх виконання



Прогнозовані надходження після перших трьох років 
роботи Фонду енергоефективності

З урахуванням донорської підтримки, внесків з держбюджету,  

повернених наданих коштів, та інших не заборонених 

законодавством джерел фінансування

до 2,3 млрд грн

1-й рік
роботи

2-й рік
роботи

3-й рік
роботи

до 4,7 млрд грн

до 8,1 млрд грн



Прогнозовані результати після перших трьох років 
роботи Фонду

 Загальний щорічний «рахунок» за послуги ЖКХ в Україні буде 

скорочений майже на 11 млрд грн

1-й рік
роботи

2-й рік
роботи

3-й рік
роботи

Реалізація проектів загальною 

вартістю не менше 15 млрд грн

 Позитивний щорічний вплив на торговий баланс складе 4 млрд грн 

(споживання та імпорт газу зменшиться на не менше ніж 0,7 млрд 

м3 в рік)
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