
 

Додаток 1 до протоколу №07022020/1 

від 07.02.2020 засідання Дирекції Фонду 

 

Державна установа «Фонд енергоефективності» 

 

 

ОГОЛОШЕННЯ  

про внесення змін до 

Програми підтримки енергомодернізації  

багатоквартирних будинків «ЕНЕРГОДІМ», 

затвердженої рішенням Наглядової ради від 16 серпня  2019року 

 

Повідомляємо, що 06 лютого 2020 року Наглядова раду Фонду 

прийняла рішення про внесення змін до Програми підтримки 

енергомодернізації багатоквартирних будинків «ЕНЕРГОДІМ», затвердженої 

рішенням Наглядової ради від 16.08.2019 року та інших документів, що є 

невід’ємною частиною Програми, шляхом викладення у новій редакції 

такихих документів: 

1. Програма підтримки енергомодернізації багатоквартирних 

будинків «ЕНЕРГОДІМ». 

2. Порядок дій учасників програми підтримки енергомодернізації 

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

Програми підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків 

«ЕНЕРГОДІМ». 

3. Умови Грантового договору, що є невід’ємною частиною 

Програми підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків 

«ЕНЕРГОДІМ». 

4. Порядок верифікації Проектів/Заходів з енергоефективності, що 

здійснюються за участю державної установи «Фонд енергоефективності», що 

є невід’ємною частиною Програми підтримки енергомодернізації 

багатоквартирних будинків «ЕНЕРГОДІМ». 

5. Порядок аналізу якості заходів з енергоефективності, що 

здійснюються за участю державної установи «Фонд енергоефективності», що 

є невід’ємною частиною Програми підтримки енергомодернізації 

багатоквартирних будинків «ЕНЕРГОДІМ». 

6. Порядок моніторингу та ведення баз даних (збору, зберігання, 

аналізу та оприлюднення консолідованої інформації), що є невід’ємною 

частиною Програми підтримки енергомодернізації багатоквартирних 

будинків «ЕНЕРГОДІМ». 

 

Зазначені документи зі змінами вводяться в дію (набирають чинності) 

з 18 лютого 2020 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 06 лютого 2020 року) Програма 

підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків «ЕНЕРГОДІМ» (у 

редакції від 16 серпня 2019 року), окрім документів, які є її невід’ємною 

частиною та до яких зміни не вносилися, втрачає свою чинність.  

 

ВАЖЛИВО: Порядок прийняття після 18 лютого 2020 року Фондом до 

розгляду документів, оформлених згідно з відповідними договорами, 

укладеними до 18 лютого 2020 року, 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 06 лютого 2020 

року). 

 
 


