
Порівняльна таблиця змін до Програми підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків «Енергодім» та Порядку 

верифікації Проектів/Заходів з енергоефективності, що здійснюються за участю державної установи «Фонд енергоефективності» 

№ 

п/п 

Діюча редакція Пропозиція змін Пояснення 

1 Розділі І «Визначення» Програми підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків «Енергодім» 

Значний правочин — один або декілька 

правочинів (зокрема грантових договорів), 

що укладаються Фондом протягом одного 

року щодо одного предмета (пов’язаних 

предметів) з тим самим бенефіціаром, а 

також правочин (договір) про внесення 

змін та/або доповнень до такого правочину 

(договору) щодо предмета, ціни, порядку 

розрахунків або припинення такого 

правочину, сума гранту якого на дату 

прийняття Дирекцією Фонду відповідного 

рішення дорівнює або перевищує 5 000 000 

00 (п’ять мільйонів) гривень.  

Значний правочин — один або кілька 

правочинів, пов’язаних із наданням Фондом 

часткового відшкодування вартості заходів з 

енергоефективності, грантів юридичним та/або 

фізичним особам безпосередньо або через 

банки-партнери, що укладаються протягом 

одного року щодо одного предмета 

(пов’язаних предметів) з тим самим 

контрагентом (контрагентами, які є 

афілійованими особами), а також правочин про 

внесення змін та/або доповнень до такого 

правочину щодо предмета, ціни, порядку 

розрахунків або припинення такого правочину, 

зокрема додаткова угода/договір, 

специфікація, ринкова вартість майна (робіт, 

послуг) тощо, що є його предметом, дорівнює 

або перевищує 10 000 000 (десять мільйонів) 

гривень. 

Зміна необхідна з метою приведення у 

відповідність Програми до внесених 

згідно з постановою Кабінету Міністрів 

України від 28 червня 2022 року № 730 

змін до Статуту державної установи 

«Фонд енергоефективності». 

2 Розділі VIII «Прикінцеві положення» Програми підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків «Енергодім» 



46. Невід’ємною частиною цієї Програми є 

такі документи: 

46.1. Порядок дій. 

46.2. Умови грантового договору. 

46.3. Порядок верифікації. 

46.4. Порядок аналізу якості. 

46.5. Порядок моніторингу. 

46.6. Порядок розгляду апеляцій. 

46. Невід’ємною частиною цієї Програми є 

такі документи: 

46.1. Порядок дій. 

46.2. Умови грантового договору. 

46.3. Порядок верифікації. 

46.4. Порядок аналізу якості. 

46.5. Порядок моніторингу. 

У зв’язку з затвердження нового Порядку 

подання та розгляду апеляцій, який буде 

поширюватись на всі програми Фонду, 

необхідно скасувати дію Порядку 

подання та розгляду апеляцій в межах 

Програми підтримки енергомодернізації 

багатоквартирних будинків «Енергодім». 

3 Таблиця 1 Розміри часткового відшкодування Прийнятних витрат для пакету «Б» 

Прийнятні Заходи з будівельних робіт: 

Роботи, обладнання, матеріали (для 

перших 500 (п’ятисот) Заявок на участь, 

схвалених Фондом): 

1 частина — 70% 

2 частина — 70% 

3 частина — 70% 

Роботи, обладнання, матеріали 

(починаючи з 501 (п’ятсот першої) Заявки 

на участь, схваленої Фондом): 

1 частина — 50% 

2 частина — 50% 

3 частина — 50% 

Прийнятні Заходи з будівельних робіт: 

Роботи, обладнання, матеріали (для перших 

500 (п’ятисот) Заявок на участь, схвалених 

Фондом) — 70%. 

Роботи, обладнання, матеріали (починаючи з 

501 (п’ятсот першої) Заявки на участь, 

схваленої Фондом) — 50%. 

 

З огляду на те, що може бути до п’яти 

кроків верифікації, Таблиця 1 з 

розрахунком гранту для пакету «Б» 

потребує змін. 

4 Пункт 8.2 Порядку верифікації Проектів/Заходів з енергоефективності, що здійснюються за участю державної установи «Фонд 

енергоефективності» 

8.2. При покроковій верифікації 

допускається часткове виконання заходу 

«Комплекс робіт із теплоізоляції та 

улаштування зовнішніх стін» у межах 

окремих секцій житлових будинків 

(утеплення зовнішніх стін, що створюють 

теплоізоляційну оболонку секції) в рамках 

одного кроку. Об'єми робіт з часткового 

виконання заходу, що підлягають 

8.2. При покроковій верифікації в межах 

одного кроку допускається часткове виконання 

таких заходів з енергоефективності: 

— «Комплекс робіт із теплоізоляції та 

улаштування зовнішніх стін» у межах окремих 

секцій житлових будинків (утеплення 

зовнішніх стін, що створюють теплоізоляційну 

оболонку секції). 

З огляду на обмежений доступ учасників 

Програми «Енергодім» до кредитних 

банківських продуктів та складну 

економічну ситуацію, пропонується 

надати можливість верифікувати 

покроково ще два заходи з 

енергоефективності. 



верифікації з відповідною Заявкою 

(кількість секцій), визначаються 

бенефіціарами самостійно. При цьому 

разом із останнім кроком (завершення 

проекту) захід має бути виконаний у 

повному обсязі.  

 

— «Комплекс робіт із теплоізоляції та 

улаштування опалювальних та 

неопалювальних горищ (технічних 

поверхів) та дахів». 

— «Заміна або ремонт блоків віконних 

або/та блоків балконних дверних у 

квартирах, утеплення і скління наявних 

балконів і лоджій». 

Об'єми робіт із часткового виконання названих 

вище заходів з енергоефективності, що 

підлягають верифікації за відповідною 

Заявкою, визначаються бенефіціарами 

самостійно. При цьому разом із останнім 

кроком (завершення проекту) заходи мають 

бути виконані у повному обсязі».  

5 Пункт 2 розділу І додатку 1 до Порядку верифікації Проектів/Заходів з енергоефективності, що здійснюються за участю державної 

установи «Фонд енергоефективності» 

2. Верифікація за фотознімками є 

частиною загального процесу верифікації, 

який включає документальну 

верифікацію, а також верифікацію з 

виїздом за місцем знаходження після 

зняття карантинних обмежень, пов’язаних 

з поширенням на території України 

гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, 

або, при поетапній верифікації, після 

завершення усіх робіт. 

2. Верифікація за фотознімками є частиною 

загального процесу верифікації, який включає 

документальну верифікацію, а також 

верифікацію з виїздом за місцем знаходження 

після зняття карантинних обмежень, 

пов’язаних з поширенням на території України 

гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, 

припинення дії воєнного стану або, при 

покроковій верифікації, після завершення 

усіх робіт. 

Зміни необхідні у зв’язку з дією воєнного 

стану в Україні, що впливає на 

застосування деяких норм Програми. 

6 Пункт 3 розділу ІІ додатку 1 до Порядку верифікації Проектів/Заходів з енергоефективності, що здійснюються за участю державної 

установи «Фонд енергоефективності» 

Норма відсутня «Звіт тимчасово не є обов’язковим до подачі у 

складі Заявки № 4 під час дії воєнного стану, 

але може бути використаний як інструкція для 

Зміни необхідні у зв’язку з дією воєнного 

стану в Україні, що впливає на 

застосування деяких норм Програми. 



проведення якісної фотофіксації виконаних 

заходів з енергоефективності». 
 


