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Програми «Енергодім Рівне» на 2021–2023 роки у 2021 році 

 

Програма «Енергодім Рівне» на 2021–2023 роки, яка затверджена 

рішенням Рівненської міської ради від 10.06.2020 № 65, передбачає здійснення 

часткового відшкодування витрат, понесених об’єднаннями співвласників 

багатоквартирних будинків територіальної громади, на реалізацію комплексних 

проектів з енергоефективності та термомодернізації житлового фонду в рамках 

державної програми Фонду енергоефективності «Енергодім». 

На кінець 2021 року 24 ОСББ Рівненської міської територіальної громади 

приймали участь у державній Програмі «Енергодім», яку реалізує ДУ «Фонд 

енергоефективності». Загальна сума проєктів складає близько 212,0 млн грн. 

Прогнозоване відшкодування з Рівненської міської територіальної громади 

для зазначених ОСББ, у рамках Програми «Енергодім Рівне», складе близько 

46,0 млн грн, в тому числі: 

– з відшкодування понесених витрат – 40,0 млн грн; 

– з відшкодування частини відсотків за кредитами – 6,0 млн грн. 

Наразі 8 із вищезазначених ОСББ погоджені для участі в Програмі 

«Енергодім Рівне» і відповідно розпочали реалізацію проєктів та залучили 

кредитні кошти на їх реалізацію. 

В рамках Програми «Енергодім Рівне», відшкодування з міського бюджету 

для зазначених ОСББ складає близько 5,8 млн грн, в тому числі: 

– з відшкодування частини понесених витрат – 5,4 млн грн (після 

завершення робіт і отримання гранту від Фонду енергоефективності); 

– з відшкодування відсотків по залучених кредитах – близько 

400,0 тис. грн. 

Разом з тим, впродовж 2021 року для 5 ОСББ відшкодовано частину 

відсотків за залученими кредитами на загальну суму 88,3 тис. грн. 

ОСББ «Замкове-1», яке приймало участь в пілотному проєкті Фонду 

енергоефективності «Перші ластівки» та завершило реалізацію проєкту 

«Технічне переоснащення системи теплопостачання житлового будинку № 10А 

по вул. Замкова в м. Рівне, Рівненської області (влаштування індивідуального 

теплового пункту (ІТП)), балансування внутрішньобудинкової системи 

опалення та заміна дверей в місцях загального користування» відшкодовано в 

рамках Програми «Енергодім Рівне» отримало підтримку в розмірі 

136,7 тис. грн або 20 % від фактичної суми виконаних будівельних робіт 

(683,3 тис. грн). 

Також, ОСББ «Київська 81» завершило реалізацію проекту «Капітальний 

ремонт 9-ти поверхового 5-ти секційного будинку № 81 на вул. Київській 

м. Рівне (Утеплення фасадів та балансування існуючої системи опалення)» та 

очікує відшкодування від Фонду енергоефективності. 


