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Додаток № 3 до Програми 

«ВідновиДІМ» 

 

 

ВИМОГИ 

ДО БУДІВЕЛЬНИХ КОМПАНІЙ ТА ІНШИХ ПІДРЯДНИКІВ І 

ПОСТАЧАЛЬНИКІВ, З ЯКИМИ ОСББ МОЖУТЬ УКЛАДАТИ ДОГОВОРИ ДЛЯ 

ОДЕРЖАННЯ ФІНАНСУВАННЯ ФОНДУ ЗА ПРОГРАМОЮ «ВІДНОВИДІМ» 

 

Будівельні компанії та інші підрядники і постачальники, з якими ОСББ можуть 

укладати договори щодо виконання Прийнятних заходів в межах участі в Програмі, мають 

відповідати таким вимогам: 

 

1. Інформація про підрядників / постачальників 

Вимога Можливе джерело перевірки 

Заборонено місце реєстрації компанії або 

кінцевих бенефіцарних власників компанії в 

державі-агресорі (Російська Федерація, 

Республіка Білорусь) 

Інформація з Єдиного державного реєстру 

юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців 

та громадських формувань або з 

https://youcontrol.com.ua/ чи 
https://opendatabot.ua/ 

Заборонено місце реєстрації компанії в 

територіальній громаді, статус якої 

визначено як «тимчасова окупація» та/або 

«оточення (блокування)» 

Дані цифрової платформи, що знаходиться 

за посиланням https://map.edopomoga.gov.ua/ 

Підрядник, його керівник та його кінцеві 

бенефіціарні власники повинні бути відсутні 

в Переліку осіб, пов’язаних із провадженням 

терористичної діяльності або стосовно яких 

застосовано міжнародні санкції  

Інформація з офіційних інтернет-ресурсів, 

актуальний перелік осіб, пов’язаних з 

провадженням терористичної діяльності або 

стосовно яких застосовано міжнародні 

санкції: 

https://fiu.gov.ua/pages/dijalnist/protidija-

terorizmu/perelik-teroristiv/aktualnij-perelik-

osib-pov-yazanix-z-provadzhennyam-

teroristichnoji-diyalnosti-abo-stosovno-yakix-

zastosovano-mizhnarodni-sankcziji.html 

Підрядник, його керівник та його кінцеві 

бенефіціарні власники не повинні підпадати 

під санкції, ембарго або аналогічні заходи 

відповідно до резолюцій Ради Безпеки ООН 

та/або законодавства України 

Інформація з офіційних інтернет-ресурсів 

Заборонено, щоб керівник або ФОП був в 

базі зниклих громадян або громадян, які 

перебувають в розшуку 

Реєстр МВС  

Заборонено, щоб керівник або ФОП був в 

Єдиному державному реєстрі осіб, які 

вчинили корупційні або пов’язані з 

корупцією правопорушення (Реєстр 

корупціонерів) 

Реєстр корупціонерів 

(https://corruptinfo.nazk.gov.ua/) 

https://fiu.gov.ua/pages/dijalnist/protidija-terorizmu/perelik-teroristiv/aktualnij-perelik-osib-pov-yazanix-z-provadzhennyam-teroristichnoji-diyalnosti-abo-stosovno-yakix-zastosovano-mizhnarodni-sankcziji.html
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2. Наявність досвіду в підрядників / постачальників 

 

Період діяльності в будівельній галузі 
більше 3 (трьох) років1 

Інформація з Єдиного державного реєстру 

юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців 

та громадських формувань або з 

https://youcontrol.com.ua/ чи 
https://opendatabot.ua/ 

Досвід виконання не менше 3 (трьох) 

аналогічних договорів (предметом закупівлі 

яких є виконання будівельних робіт 

(послуг), які за своєю суттю відповідають 

Деталізованому переліку Прийнятних 

заходів та їх граничних вартостей 

(Додаток № 2 до Програми «ВідновиДІМ»)) 

протягом останніх 3 (трьох) років 

Інформація з веб-порталу уповноваженого 

органу з питань закупівель 

https://prozorro.gov.ua/ з ідентифікатором 

(номером) закупівель, наданих 

підрядником / постачальником 

(субпідрядником, який залучався до 

виконання договору по такій закупівлі), факт 

виконання договорів за Програмою 

підтримки енергомодернізації 

багатоквартирних будинків «ЕНЕРГОДІМ», 

копії Актів КБ-2в, звіт про виконання 

договору про закупівлю, лист-відгук, 

наданий замовником закупівлі виконавцю 

 

3. Відсутність негативної інформації щодо підрядників / постачальників 

 

Заборонено наявність відкритих 

кримінальних проваджень, в яких підрядник 

(постачальник) / його керівник виступає в 

якості підозрюваної, обвинуваченої особи 

та/або судових справ, пов’язаних з 

фінансовими злочинами та/або злочинами, 

пов’язаними з фінансуванням тероризму, 

фінансуванням розповсюдження зброї 

масового знищення, посяганням на 

територіальну цілісність і недоторканність 

України, державною зрадою, 

колабораціонізмом в яких контрагент 

виступає в якості підсудної, засудженої 

особи 

Інформація з Єдиного державного реєстру 

судових рішень або з 

https://youcontrol.com.ua/ чи 
https://opendatabot.ua/ 

 

 
1 До періоду діяльності може бути зарахована діяльність різних юридичних осіб, якщо такі юридичні особи 

мають спільних кінцевих бенефіціарних власників та керівника. 

https://prozorro.gov.ua/

