
Додаток 2 до протоколу 

засідання Дирекції Фонду 

№29032023 від 29 березня 2023 року 

 

Державна установа «Фонд енергоефективності» 

 

ОГОЛОШЕННЯ 

про внесення змін в додатки до Програми «ВідновиДІМ», затвердженої 

рішенням Наглядової ради від 17 листопада 2022 року (в редакції від 09 

лютого 2023 року) 

 

Повідомляємо, що 29 березня 2023 року Наглядова раду Фонду прийняла 

рішення про внесення змін в такі додатки до Програми «ВідновиДІМ» (далі - 

Програма), прийнятої 17 листопада 2022 року (в редакції від 09 лютого 2023 року): 

− Додаток 2 «Деталізований перелік прийнятних заходів та їх граничних 

вартостей»; 

− Додаток 3 «Вимоги до будівельних компаній та інших підрядників і 

постачальників, з якими ОСББ можуть укладати договори для 

одержання фінансування Фонду за Програмою «ВідновиДІМ»;  

− Додаток А до Додатку 1 до Програми «Анкета 

підрядника/постачальника, з яким ОСББ укладає договір для 

отримання фінансування Фонду за Програмою «ВідновиДІМ»». 

 

Основні зміни у вказані вище документи: 

1. Розширено перелік робіт, що підлягають фінансуванню, та передбачено, що 

у випадку часткового пошкодження вікон (дверей) в місцях загального 

користування, допускається заміна непошкоджених вікон (дверей) для 

приведення до єдиного архітектурного вигляду. Крім того, фінансуванню за 

Програмою підлягатиме відновлення всіх зруйнованих інженерних систем 

житлового будинку, а не як було раніше лише опалення, холодного та 

гарячого водопостачання, каналізації, газопостачання, електричних мереж. 

2. Збільшено з 3 до 4 років період, за який підрядники/постачальники можуть 

підтверджувати досвід виконання аналогічних договорів.  

3. Розширено перелік аналогічних договорів, виконання хоча б одного з яких 

є обов’язковим, та додано до нього договори на виконання проектів, які 

передбачають фінансування міжнародних організацій (наприклад, ООН, 

ПРОООН, ЮНІСЕФ, Світовий банк, ЄБРР, Е5Р, НЕФКО тощо). 

4. Передбачено, що виконання аналогічних договорів може бути підтверджено 

не лише актом за формою КБ-2в, а звичайним актом приймання-передачі 

виконаних робіт, який має відповідати законодавчо встановленим вимогам 

до нього. 



Зміни в додатки до Програми вступають в дію 30 березня 2023 року, але не 

раніше наступного дня після публікації цього оголошення про зміни на Вебсайті 

Фонду. Також внесені в додатки до Програми зміни поширюються на тих 

Бенефіціарів, чиї Заявки були подані до вступу змін в дію та ще не були схвалені 

Фондом. 


