
 

Зміни до Програми "Енергодім" (редакція 2020 року) 

 

 Програма за редакцією від 16 серпня 2019 
року 

Програма за редакцією від 6 лютого 
2019 року 

Роз’яснення/Коментарі 

1 

Копія рішення (протоколу) / рішень (протоколів) 
загальних зборів ОСББ, включаючи сторінки 
протоколу та/або листки голосування / відомості 
для голосування співвласників на таких зборах, 
листки письмового 
опитування/результати/відомості такого 
опитування, які містять результати голосування 
та особистий підпис кожного співвласника (його 
представника), що голосував, (або рішення 
(протокол) засідання правління в разі, якщо згідно 
зі Статутом Заявника та нормами чинного 
законодавства України прийняття рішення щодо 
нижчезазначених питань належать до компетенції 
правління ОСББ …... 

Витяг з рішення (протоколу) / рішень 
(протоколів) загальних зборів 
об’єднання співвласників 
багатоквартирного будинку щодо певних 
питань….. 

ПІд час подання заявок не 
потрібно подавати копію 
протоколу з усіма додатками, 
включаючи реєстр 
співвласників, відомість 
голосування, листки 
опитування та інше.  
 
Тепер подається тільки Витяг з 
протоколу загальних зборів. 

2 

Копія рішення (протоколу) /або рішення 
(протокол) засідання правління щодо: 
 
− проведення енергетичного аудиту 
− розробки проектної документації та її 
експертизи 
− укладення договорів на виконання будівельних 
робіт 

Рішення не потрібно подавати до Фонду  

Зменшення обсягу документів, що 
додаються до заявки:  
Фонд не вимагає подавати 
рішення на проведення 
енергетичного аудиту, розробки 
проектної документації, будівельні 
роботи. 



 

3 

Копія Статуту або документа з кодом доступу до 
відомостей, що містяться про Заявника в 
Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, 
фізичних осіб-підприємців та громадських 
формувань (у тому числі установчі документи 
юридичної особи) – Опис документів, що 
надаються юридичною особою державному 
реєстратору для проведення реєстраційної дії 

Копія документа з кодом доступу до 
відомостей, що містяться про 
Бенефіціара в ЄДР юросіб, фізичних осіб- 
підприємців та громадських формувань (у 
тому числі установчі документи 
юридичної особи) – Опису документів, що 
надаються юридичною особою державному 
реєстратору для проведення реєстраційної 
дії або (в разі відсутності 
установчого документа Бенефіціара в 
Єдиному державному реєстрі юридичних 
осіб, фізичних осіб-підприємців та 
громадських формувань) 

Подавати паперову версію 
Статуту не потрібно  
(тільки у разі відсутності коду 
доступу до відомостей, що 
містяться про Заявника в Єдиному 
державному реєстрі). 

4 
Подання договорів, актів виконаних робіт, 
платіжних документів у будь-якому випадку. 

Не подаються договори, акти виконаних 
робіт, платіжних документів, якщо у 
Заявника відсутня потреба в отриманні 
відшкодування вартості попереднього 
Енергетичного аудиту (Сертифікації 
енергетичної ефективності) або/та 
проектної документації. 

Спрощення процедури подачі 
заявок. 
Встановлено, як діяти коли 
енергетичний аудит чи проектна 
документація сплачені третьою 
стороною та ОСББ не потребує 
компенсації. 

5 
Подання двох окремих документів Опису проекту 
та Умов виключення обов'язкових заходів. 

Подання тільки Опису проекту, який 
включає всі необхідні деталі. 

Спрощення заповнення документу 
та зменшення його обсягу 

6 

Заявники, які вже раніше отримали часткове 
відшкодування вартості схвалених Прийнятних 
витрат, понесених на реалізацію Заходів з 
енергоефективності згідно з Пакетом заходів «А» 
(Легкий), мають право на повторну участь у 
Програмі, обравши при цьому участь у Програмі 

Бенефіціари, які реалізували Проект за 
Програмою, мають право на повторну 
участь у Програмі.  
…..  
Бенефіціар має право не проводити 
Сертифікацію енергетичної ефективності 

Усувається вимога про 
дотримання 6 місячного строку 
для подання заявки на 
повторну участь, протягом 
якого приймається 
Енергетичний сертифікат 



 

для отримання часткового відшкодування 
вартості Прийнятних витрат, понесених на 
реалізацію Заходів з енергоефективності згідно з 
Пакетом заходів «Б» (Комплексний). При цьому, 
проведення Заявником попереднього 
Енергетичного аудиту додатково не вимагається 
за умови, якщо до Енергетичного сертифікату, 
отриманого під час проведення Сертифікації 
енергетичної ефективності після реалізації 
Заходів з енергоефективності додається 
Рекомендаційний звіт, передбачений Додатком 4 
до Порядку дій, а така Сертифікація енергетичної 
ефективності проводилася не більше, ніж за 6 
(шість) місяців до подання відповідної Заявки на 
участь. 

будівлі в рамках проведення попереднього 
Енергетичного аудиту для подання 
повторної Заявки на участь (Заявки №1) в 
тому випадку, якщо Бенефіціар має 
сертифікат енергетичної ефективності 
будівлі, складений після завершення робіт 
під час реалізації попереднього Проекту, а 
сам Енергетичний сертифікат є 
актуальним та відображає дійсний стан 
будівлі.  

7 Заходи відсутні 

До обов'язкових заходів Пакету "А" 
додаються: 
- теплоізоляція/заміна трубо-проводів 
теплопостачання 
в неопалюваних приміщеннях; 
- теплоізоляція/заміна трубо-проводів 
гарячого водопостачання в неопалюваних 
приміщеннях 

Розділення заходу щодо 
трубопроводів в неопалювальних 
приміщеннях в пакеті  

8 
Комплекс робіт із теплоізоляції та улаштування 
зовнішніх стін та цоколю  

Обов'язковий захід Пакету Б: Комплекс 
робіт з теплоізоляції зовнішніх cтін. 
 
Додатковий захід Пакету Б: Комплекс робіт 
з теплоізоляції зовнішніх cтін нижче рівня 
грунту 

Захід розділено на два окремих. 
Утеплення зовнішніх стін нижче 
рівня грунту перенесено в 
ДОДАТКОВІ заходи. Змінились 
умови виключення заходу 



 

 
Підстави виключення: Наявне суцільне 
утеплення зовнішніх стін та простий період 
окупності заходу (без врахування виплати 
часткового відшкодування) більше 25 років. 
Фасад будівлі підпадає під дію охорони 
об’єктів та/або пам’яток культурної 
спадщини згідно Законом України «Про 
охорону культурної спадщини» №1805-ІІІ 
від 8 червня 2000 року. 

10 

Розрахункові документи на всю суму виконаних 
робіт подавалися разом із Заявкою на 
Верифікацію (разом з іншими супровідними 
документами) 

Якщо на момент подачі Заявки на 
Верифікацію Бенефіціар не здійснив в 
повному обсязі оплату вартості здійснених 
Заходів з енергоефективності, то 
супровідні документи, перелік яких 
наведено у пунктах 7, 9, 11, 15 та 17 
Додатку 9 до цього Порядку, подаються 
Заявником до Фонду в порядку, 
передбаченому пунктом 9.3 цього Порядку. 

ОСББ має право подати до Фонду 
заявку на верифікацію 
завершеного проекту ПЕРЕД 
сплатою всіх коштів підряднику на 
підставі підписаних Актів 
виконаних робіт 

11 

До Фонду подається копія договору на 
сертифікацію енергетичної ефективності будівлі. 
До Фонду подається копія документів, що 
підтверджують приналежність енергоаудитора до 
юридичної особи (у разі укладання договору 
сертифікації енергетичної ефективності з 
юридичною особою) 

До Фонду подається копія договору на 
сертифікацію енергетичної ефективності 
будівлі, укладено безпосередньо з 
енергоаудитором або юридичною особою, 
у штаті якої перебуває енергоаудитор. До 
Фонду подається копія документів, що 
підтверджують факт перебування 
енергоаудитора у штаті юридичної особи (у 
разі укладання договору сертифікації 

Уточнюється коло учасників 
правових взаємовідносин при 
здійсненні сертифікації, щоб 
можна було віднести понесені 
витрати до прийнятних витрат 



 

енергетичної ефективності з юридичною 
особою). 

ЗМІНИ ДО ДОДАТКІВ ПОРЯДКУ ДІЙ УЧАСНИКІВ ПРОГРАМИ 

12 Документ відсутній 
Повідомлення про осіб, які виконують 
адміністративно-розпорядчі або 
адміністративно-господарські функції. 

Для перевірки сумлінності та 
репутації заявників. 

13 Документ відсутній Згода на обробку персональних даних. З метою виконання вимог закону 

14 Документ відсутній 
Повідомлення про долучення документів 
(подається в разі усунення дефектів, 
виявлених при верифікації). 

Для спрощення та уніфікації заяв, 
що подаються до Фонду. 

15 Документ відсутній 
Загальні вимоги до виготовлення та 
оформлення документів, що подаються 
Заявниками/Бенефіціарам. 

Вимоги винесено в окремий 
додаток – для зручності 

 


