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 Додаток 2 до протоколу 
засідання Дирекції Фонду 

№03112021 від 03 листопада 2021 року 
  

Державна установа «Фонд енергоефективності» 
 

ОГОЛОШЕННЯ  
про початок прийому заявок від ОСББ відповідно до 

Програми підтримки енергомодернізації багатоквартирних 
будинків «ЕНЕРГОДІМ», затвердженої рішенням Наглядової ради від 

16 серпня 2019 року зі змінами, що вступили в дію,  
в редакції від 04 жовтня 2021 року 

 
1 Заявники/Бенефіціари Заявники/Бенефіціари – об’єднання 

співвласників багатоквартирного будинку 
(резиденти України – юридичні особи, створені 
за законодавством України), що подали до 
Фонду Заявки на участь у Програмі підтримки 
енергомодернізації багатоквартирних будинків 
«ЕНЕРГОДІМ» (далі – Програма), відповідно до 
умов Програми Фонду. 

2 Умови участі До участі у Програмі допускаються 
Заявники/Бенефіціари, які одночасно 
відповідають таким умовам: 
1.1. відповідають умовам Програми, зокрема 
відсутні обставини обмеження, встановлені 
пунктом 13 Програми Фонду; 
1.2. провели попередній Енергетичний аудит 
відповідно до вимог, затверджених Програмою; 
1.3. погоджуються з умовами Програми та 
Умовами Грантового договору, на 
підтвердження чого подали Заявку на участь; 
1.4. відкрили поточний рахунок в одному з 
Банків-партнерів, обраних 
Заявником/Бенефіціаром серед Банків-партнерів 
Фонду; 
1.5. житловий будинок об’єднання 
співвласників багатоквартирного будинку, в 
якому планується реалізація Проекту, було 
введено в експлуатацію до 31 грудня 2009 року 
включно.  

3 Дата введення в дію 
змін до Програми* та 
інших документів 
Програми, що є її 

Зміни до Програми, а саме: 
 включення пункту 11.5 до Програми 
підтримки енергомодернізації багатоквартирних 
будинків «ЕНЕРГОДІМ»; 
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невід’ємною 
частиною, у новій 
редакції (від 04 
жовтня 2021 року) / 
початок прийому 
Заявок за 
документами 
Програми, 
викладеними у новій 
редакції (від 04 
жовтня 2021 року) 

- доповнення Опису проекту 
(Додаток 4.1 до Порядку дій учасників Програми 
підтримки енергомодернізації багатоквартирних 
будинків «ЕНЕРГОДІМ») Додатком 1 
«Фотофіксація поточного стану інженерних 
мереж та зовнішніх огороджувальних 
конструкцій будинку»,  
вступають в дію 04 листопада 2021 року. 
 
Дія встановленого раніше перехідного періоду 
триває, і Фонд продовжує приймати до розгляду 
документи, складені за формами, наведеними в 
Програмі підтримки енергомодернізації 
багатоквартирних будинків «ЕНЕРГОДІМ» від 
16 серпня 2019 року (у редакції від 30 червня 
2021 року), якщо вони були подані у термін до 09 
листопада 2021 включно. 
Описи Проектів, що надаються разом з Заявкою 
на Участь, складені без Додатку 1 «Фотофіксація 
поточного стану інженерних мереж та зовнішніх 
огороджувальних конструкцій будинку», 
приймаються Фондом до розгляду як належні, 
якщо вони подані протягом 30 календарних днів 
з моменту публікації даного Оголошення. 

4 Строк дії Програми Ця Програма Фонду діє до 31 грудня 2023 року. 

5 Місце/спосіб подання 
Заявок 

Заявки подаються Заявником/Бенефіціаром 
через обраний ним Банк-партнер, або через Веб-
портал електронних послуг, або в інший спосіб, 
в порядку та на умовах, передбачених в Порядку 
дій та Грантовому договорі. 

6 Перелік Заявок, які 
можуть бути подані 
через Веб-портал 
електронних послуг 

Заявка на участь у Програмі підтримки 
енергомодернізації багатоквартирних будинків 
«ЕНЕРГОДІМ» та на часткове відшкодування 
вартості попереднього Енергетичного аудиту, 
що подається Заявником для можливості взяти 
участь у Програмі та отримати часткове 
відшкодування вартості попереднього 
Енергетичного аудиту (далі – Заявка на Участь) 

7 Умови 
функціонування Веб-
порталу електронних 
послуг 

Веб-портал електронних послуг перебуває в 
тестовому/експериментальному (дослідному) 
режимі роботи, протягом якого допустимі 
технічні проблеми в його роботі. 
В разі виникнення тривалих технічних проблем в 
роботі Веб-порталу електронних послуг 
Дирекцією Фонду будуть визначатись інші 
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способи звернення Заявників/Бенефіціарів з 
Заявками та супровідними документами до 
Фонду, ніж визначено в Програмі підтримки 
енергомодернізації багатоквартирних будинків 
«ЕНЕРГОДІМ», про що одразу будуть 
публікуватись повідомлення на вебсайті Фонду.  
Якщо подання документів 
Заявником/Бенефіціаром із порушенням 
встановлених строків стане наслідком технічних 
проблем в роботі Веб-порталу електронних 
послуг, це не буде підставою відхилення Заявки 
на підставі пункту 4.2.4 Додатку 12 Порядку дій 
учасників Програми підтримки 
енергомодернізації багатоквартирних будинків 
«ЕНЕРГОДІМ». 

8 Місце/спосіб подання 
Заявок через Веб-
портал електронних 
послуг 

Заявка на Участь подається через кабінет 
користувача на Веб-порталі електронних послуг 
в мережі Інтернет за адресою: 
https://portal.energodim.org 

9 Основні вимоги до 
подання Заявок через 
Веб-портал 
електронних послуг 

Заявка на Участь подається шляхом заповнення 
передбачених в кабінеті користувача полів та 
завантаження сканованих копій оригіналів 
документів (в разі відсутності оригіналів 
документів у розпорядженні Заявника – 
сканкопій належним чином завірених копій 
документів).  
Заявка на Участь вважається поданою до Фонду 
після її підписання кваліфікованим електронним 
підписом голови правління Заявника. 
Водночас, ініціювати подання Заявки на Участь 
та надавати допомогу в її оформленні та 
завантаженні всіх передбачених супровідних 
документів має право будь-яка фізична особа, 
ідентифікована засобами електронної 
ідентифікації на Веб-порталі електронних 
послуг. 
Інструкція користувача електронного кабінету 
буде розміщена на Веб-порталі електронних 
послуг. В разі виникнення запитань також можна 
звертатись за телефоном: +38 (044) 344-28-36. 

10 Основна інформація 
про розмір Гранту та 
умови його виплати 

Граничні розміри фінансування (Грантова 
політика) та методика визначення розміру 
часткового відшкодування вартості заходів з 
енергоефективності відповідно до Програми 
Фонду наведені в Додатку 1 до Програми Фонду. 
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11 Додаткова 
інформація 

Заявки разом із супровідними документами, 
подані під час дії попередньої редакції Програми, 
розглядаються за правилами чинної редакції 
Програми, але комплектність документів та їхня 
відповідність вимогам щодо форми та 
оформлення оцінюються згідно з редакцією 
Програми, що діяла під час подання Заявки, крім 
випадків спрощення чинною редакцією 
Програми процедури участі в ній.  
Оформлення доопрацьованих документів до 
Заявки, поданої до введення в дію нової редакції 
Програми, може відбуватись як відповідно до 
вимог попередньої редакції Програми, чинної на 
момент подання Заявки, так і відповідно до 
вимог чинної редакції Програми.  
Заявки на наступних етапах участі в Програмі 
тих Бенефіціарів, чия участь в Програмі була 
схвалена рішенням Дирекції Фонду під час дії 
попередньої редакції Програми, подаються 
відповідно до вимог Програми, діючої на момент 
подання таких Заявок, якщо інше не передбачене 
самою Програмою. 

 
*Звертаємо увагу, що Програма складається з 7 (семи) документів, 5 (п’ять) з 
яких, а саме: Програма підтримки енергомодернізації багатоквартирних 
будинків «ЕНЕРГОДІМ», Порядок дій учасників програми підтримки 
енергомодернізації багатоквартирних будинків «ЕНЕРГОДІМ», Умови 
Грантового договору № [1/2019], Порядок верифікації Проектів/Заходів з 
енергоефективності, що здійснюються за участю державної установи «Фонд 
енергоефективності» та Порядку апеляції в рамках Програми підтримки 
енергомодернізації багатоквартирних будинків «ЕНЕРГОДІМ» викладено в 
новій редакції від 04 жовтня 2021 року, а інші 2 (два) документи (Порядок аналізу 
якості заходів з енергоефективності, що здійснюються за участю державної 
установи «Фонд енергоефективності» та Порядок моніторингу та ведення баз 
даних (збору, зберігання, аналізу та оприлюднення консолідованої інформації) 
продовжують діяти в редакції від 17 грудня 2020 року.  


