
Додаток 2 до протоколу 

засідання Дирекції Фонду 

№18112022 від 18 листопада 2022 року 

 

Державна установа «Фонд енергоефективності» 

 

ОГОЛОШЕННЯ 

про початок прийому заявок для участі в Програмі «ВідновиДІМ» 

 

Повідомляємо, що 17 листопада 2022 року Наглядова раду Фонду затвердила 

Програму «ВідновиДІМ», яка вводиться в дію з 21 листопада 2022 року. 

Тому Фонд розпочинає прийом заявок для участі в Програмі «ВідновиДІМ», 

основними умови якої є: 

1 Територія, на яку 

поширюється дія 

Програми 

Житомирська область; 

Київська область; 

Сумська область; 

Чернігівська область. 

2 Заявники/Бенефіціари Об’єднання співвласників багатоквартирного 

будинку, що створені та діють відповідно до 

Закону України «Про об’єднання співвласників 

багатоквартирного будинку» від 29 листопада 

2001 року № 2866-III 

3 Об’єкти, що 

підпадають під дію 

Програми 

Визначаються відповідно до Порядку виконання 

невідкладних робіт щодо ліквідації наслідків 

збройної агресії Російської Федерації, 

пов’язаних із пошкодженням будівель та споруд, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 19 квітня 2022 року № 473, і 

відносяться до I та II категорій, визначених 

згідно з додатком 3 до Методики обстеження 

будівель та споруд, пошкоджених внаслідок 

надзвичайних ситуацій, бойових дій та 

терористичних актів, затвердженої наказом 

Міністерства розвитку громад та територій 

України від 28 квітня 2022 року № 65. 

4 Роботи (послуги), на 

які надається 

фінансування за 

Програмою  

− заміна або ремонт пошкоджених 

світлопрозорих огороджувальних конструкцій 

(блоків віконних або/та блоків балконних 

дверей, вітражів тощо), зовнішніх та внутрішніх 

тамбурних дверей; 

− ремонт пошкоджень фасадів будівлі; 



− ремонт пошкоджень конструкцій 

даху / покриття будівлі; 

− ремонт пошкодженого обладнання 

дахових котелень та інженерних мереж. 

5 Форма фінансування Грант, який виплачується на безоплатній та 

безповоротній основі в розмірі 100% вартості 

витрат на виконання Прийнятних заходів за 

Проектом, але не більше граничної суми. 

Грант виплачується двома частинами: 

− Перший Транш – у розмірі 70%, до початку 

будівельних робіт за Проектом; 

− Другий Транш – залишок суми Гранту 

після завершення всіх робіт за Проектом. 

6 Граничний розмір 

Гранту 

В будь-якому випадку не може перевищувати 6 

(шість) мільйонів гривень на один об’єкт 

відновлення. 

7 Строк дії Програми Програма діє протягом періоду наявності коштів, 

отриманих Фондом (доступних Фонду) на її 

фінансування. 

8 Спосіб подання 

Заявок 

Заявки, супровідні та будь-які інші документи, 

що стосуються участі в Програмі, подаються 

ОСББ, за його вибором: 

1) в паперовій формі – безпосередньо до 

Фонду шляхом направлення засобами 

поштового зв’язку, кур’єром тощо на 

адресу Фонду: вул. Ділова 24, м. Київ, 

Україна, 03150; 

2) в електронній формі з накладанням 

кваліфікованого електронного підпису:  

- на електронну адресу Фонду 

support@eefund.org.ua; 

- за неможливості відправити файли на 

електронну адресу Фонду – шляхом 

розміщення їх на файлообміннику та 

відправлення на електронну адресу Фонду 

support@eefund.org.ua відповідного 

посилання для завантаження документів. 
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