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Додаток 1 до протоколу 

засідання Дирекції Фонду 

№__072021 від __ липня 2021 року 

 

Державна установа «Фонд енергоефективності» 

 

ОГОЛОШЕННЯ 

про внесення змін до 

Програми підтримки енергомодернізації  

багатоквартирних будинків «ЕНЕРГОДІМ», 

затвердженої рішенням Наглядової ради від 16 серпня 2019 року 

 

Повідомляємо, що 30 червня 2021 року Наглядова раду Фонду прийняла 

рішення про внесення змін до Програми підтримки енергомодернізації 

багатоквартирних будинків «ЕНЕРГОДІМ», затвердженої рішенням Наглядової 

ради від 16 серпня 2019 року, та інших документів, що є невід’ємною частиною 

Програми, шляхом викладення у новій редакції таких документів: 

1. Програма підтримки енергомодернізації багатоквартирних 

будинків «ЕНЕРГОДІМ»; 

2. Порядок дій учасників програми підтримки енергомодернізації 

багатоквартирних будинків «ЕНЕРГОДІМ»; 

3. Умови Грантового договору № [1/2019]. 

Зазначені документи зі змінами (у новій редакції) вводяться в дію 

(набирають чинності) з 07 липня 2021 року, але не раніше дня, наступного за 

днем опублікування на Вебсайті Фонду відповідного оголошення, за 

виключенням змін, що стосуються запровадження Фондом Веб-порталу 

електронних послуг. 

Зміни до вказаних вище документів, в частині, що стосується 

запровадження Фондом Веб-порталу електронних послуг, а саме: 

− запровадження терміну «Веб-портал електронних послуг» з розділі 

«Визначення» Програма підтримки енергомодернізації багатоквартирних 

будинків «ЕНЕРГОДІМ»; 

− зміни до пунктів 25 та 43 Програми підтримки енергомодернізації 

багатоквартирних будинків «ЕНЕРГОДІМ»; 

− зміни до пунктів 13 та 14 Додатку 1 до Програми підтримки 

енергомодернізації багатоквартирних будинків «ЕНЕРГОДІМ»; 

− зміни до пунктів 2.2, 2.3, 2.6, 4.5, 8.6, 10.7, 10.8, 10.9 Порядку дій учасників 

Програми підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків 

«ЕНЕРГОДІМ»; 

− зміни до пункту 2.4 Порядку дій учасників Програми підтримки 

енергомодернізації багатоквартирних будинків «ЕНЕРГОДІМ» в частині 

доповнення другим реченням «У випадку, якщо Заявка була подана через 

Веб-портал електронних послуг, то комунікація між Фондом та 

Заявником/Бенефіціаром здійснюється через Веб-портал електронних 

послуг. На прохання Заявника/Бенефіціара копія повідомлення може бути 

надана у паперовому вигляді»; 
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− зміни до Додатків 6-10, вступу до Додатку 12, пункту 1.4 Додатку 12 

Порядку дій учасників Програми підтримки енергомодернізації 

багатоквартирних будинків «ЕНЕРГОДІМ»; 

− зміни до речення «Датою подання доопрацьованого пакету документів 

та/або нових документів, що підтверджують виправлення Дефекту, є дата 

подання Заявником/Бенефіціаром вищенаведених документів до Банку-

Партнера, або через Веб-портал електронних послуг, або дата їх отримання 

Фондом (в разі їх подання до Фонду відповідно до пункту 2.2 Порядку дій 

шляхом направлення засобами поштового зв’язку (операторами 

поштового зв’язку), кур’єром тощо)» пункту 3.3 Додатку 12 Порядку дій 

учасників Програми підтримки енергомодернізації багатоквартирних 

будинків «ЕНЕРГОДІМ»; 

− зміни до речення «При цьому, останнім днем строку подання 

Заявником/Бенефіціаром документів, у випадках, передбачених цим 

Порядком, є день надходження таких документів до Банку-партнера, або 

через Веб-портал електронних послуг, або дата їх отримання Фондом (в 

разі подання документів шляхом направлення засобами поштового зв’язку 

(операторами поштового зв’язку), кур’єром тощо, у випадках, 

передбачених пунктом 2.2 цього Порядку)» пункту 3.4 Додатку 12 Порядку 

дій учасників Програми підтримки енергомодернізації багатоквартирних 

будинків «ЕНЕРГОДІМ»; 

− зміни до Додатку 21 Порядку дій учасників Програми підтримки 

енергомодернізації багатоквартирних будинків «ЕНЕРГОДІМ» (крім 

пунктів 4, 5, 9); 

− зміни до пунктів 1.6, 1.7, 3.9, 3.10, 3.11 Додатку 22 Порядку дій учасників 

Програми підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків 

«ЕНЕРГОДІМ»; 

− зміни до пунктів 2.1, 10.2 Умов грантового договору, - 

будуть введені в дію на підставі окремого рішення Дирекції Фонду, але не 

раніше дня, наступного за днем опублікування на вебсайті Фонду відповідного 

оголошення. 

 

З моменту введення в дію Програми підтримки енергомодернізації 

багатоквартирних будинків «ЕНЕРГОДІМ» та інших документів, що є її 

невід’ємною частиною, у новій редакції (від 30 червня 2021 року) Програма 

підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків «ЕНЕРГОДІМ» (у 

редакції від 17 грудня 2020 року), окрім документів, які є її невід’ємною 

частиною та не зазнали зміни, втрачає свою чинність. 
 

ВАЖЛИВО: Порядок прийняття Фондом до розгляду документів, 

оформлених згідно з попередніми редакціями Програми підтримки 

енергомодернізації багатоквартирних будинків «ЕНЕРГОДІМ», 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 30 червня 2021 року). 


