
Додаток 1 до протоколу 

засідання Дирекції Фонду 

№24112021 від 24 листопада 2021 року 

 

Державна установа «Фонд енергоефективності» 

 

ОГОЛОШЕННЯ 

про прийняття нової редакції 

Програми підтримки енергомодернізації  

багатоквартирних будинків «ЕНЕРГОДІМ», 

затвердженої рішенням Наглядової ради від 16 серпня 2019 року 

 

Повідомляємо, що 18 листопада 2021 року Наглядова раду Фонду 

прийняла рішення про внесення змін до Програми підтримки 

енергомодернізації багатоквартирних будинків «ЕНЕРГОДІМ», затвердженої 

рішенням Наглядової ради від 16 серпня 2019 року, та ряду документів, що є 

її невід’ємною частиною, шляхом викладення у новій редакції: 

1. Програми підтримки енергомодернізації багатоквартирних 

будинків «ЕНЕРГОДІМ» (далі – Програма); 

2. Умов Грантового договору № [1/2019], що є невід’ємною частиною 

Програми; 

3. Порядку дій учасників програми підтримки енергомодернізації 

багатоквартирних будинків «ЕНЕРГОДІМ», що є невід’ємною частиною 

Програми; 

4. Порядку верифікації Проектів/Заходів з енергоефективності, що 

здійснюються за участю державної установи «Фонд енергоефективності», 

що є невід’ємною частиною Програми; 

5. Порядку аналізу якості заходів з енергоефективності, що здійснюються за 

участю державної установи «Фонд енергоефективності», що є 

невід’ємною частиною Програми; 

6. Порядку моніторингу та ведення баз даних (збору, зберігання, аналізу та 

оприлюднення консолідованої інформації), що є невід’ємною частиною 

Програми. 

 

Нові редакції зазначених документів вводяться в дію (набирають 

чинності) з 29 листопада 2021 року, але не раніше дня, наступного за днем 

опублікування на Вебсайті Фонду цього оголошення, крім:  

1. Змін, що Проектна документація на Проект Бенефіціара в межах участі в 

Програмі має пройти експертизу в експертній організації державної 

форми власності, які будуть введені в дію 01 березня 2022 року. 

2. Змін, згідно з якими Заявка №2 повинна бути подана до спливу 9 (дев’яти) 

місяців від Дати Приєднання, які будуть введені в дію: 

➢ для Заявників, що вже подали до Фонду Заявки на участь у 

Програмі до 29 листопада 2021 року, та Бенефіціарів – 01 червня 

2022 року (тобто, Заявки №2 тих ОСББ, які подали Заявки №1 до 29 
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листопада 2021 року, та ОСББ, чиї Заявки №1 були схвалені Фондом 

до цієї дати, з 01 червня 2022 року можуть бути відхилені, якщо 

будуть подані після спливу 9 (дев’яти) місяців від Дати 

Приєднання); 

➢ для об’єднань співвласників багатоквартирного будинку, що 

мають намір подати до Фонду Заявку на Участь у Програмі 

Фонду – 29 листопада 2021 року. 

3. Змін, що Заявка на продовження Строку реалізації Проекту подається 

Бенефіціаром, який розпочав реалізацію Заходів з енергоефективності, 

які будуть введені в дію 01 березня 2022 року. 

 

 

З моменту введення в дію Програми підтримки енергомодернізації 

багатоквартирних будинків «ЕНЕРГОДІМ» та інших документів, що є її 

невід’ємною частиною, у новій редакції від 18 листопада 2021 року Програма 

підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків «ЕНЕРГОДІМ» у 

редакції від 04 жовтня 2021 року, окрім документів, які є її невід’ємною 

частиною та не зазнали змін, втрачає свою чинність. 
 

ВАЖЛИВО: Порядок прийняття Фондом до розгляду документів, 

оформлених згідно з попередніми редакціями Програми підтримки 

енергомодернізації багатоквартирних будинків «ЕНЕРГОДІМ», детально 

наведений в Оголошенні про початок прийому Заявок від ОСББ відповідно до 

Програми підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків 

«ЕНЕРГОДІМ», затвердженої рішенням Наглядової ради 16 серпня 2019 року, 

в редакції від 18 листопада 2021 року. 
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