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Додаток 2 до протоколу 

засідання Дирекції Фонду 

№01102020/__ від 01 жовтня 2020 року 

  

Державна установа «Фонд енергоефективності» 

 

ОГОЛОШЕННЯ  

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 вересня 2020 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. 

3 Дата введення в дію 

Програми* та інших 

документів 

Програми, що є її 

невід’ємною 

частиною, у новій 

05 жовтня 2020 року. 

 

Незважаючи на набрання чинності 

Програми підтримки енергомодернізації 

багатоквартирних будинків «ЕНЕРГОДІМ», а 

також інших документів, що є невід’ємною 
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редакції (від 30 

вересня 2020 року) / 

початок прийому 

Заявок за 

документами 

Програми, 

викладеними у новій 

редакції (від 30 

вересня 2020 року) 

частиною Програми, у новій редакції (від 30 

вересня 2020 року), Фонд протягом 21 

(двадцяти одного) календарного дня з моменту 

набрання чинності нової редакції Програми 

підтримки енергомодернізації 

багатоквартирних будинків «ЕНЕРГОДІМ» зі 

змінами, може приймати до розгляду 

документи, складені за формами Програми 

підтримки енергомодернізації 

багатоквартирних будинків «ЕНЕРГОДІМ» 

від 16 серпня 2019 року (у редакції від 30 

липня 2020 року).  

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 в інший 

спосіб, в порядку та на умовах, передбачених 

в Порядку дій та Грантовому договорі. 

6 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. 

7 Додаткова 

інформація 

Заявки разом із супровідними документами до 

них, подані під час дії попередньої редакції 

Програми, розглядаються в передбаченому 

цією редакцією порядку та оцінюються на 

відповідність її вимогам. 

Тому, в разі подання доопрацьованих 

документів до Заявки після введення в дію 

нової редакції Програми, вони мають бути 

оформлені відповідно до вимог попередньої 

редакції Програми, чинної на момент подання 

Заявки, яка має бути доопрацьована. 

Наступні Заявки Бенефіціарів (під час 

наступних етапів участі в Програмі), чия 

участь в Програмі була схвалена рішенням 

Дирекції Фонду під час дії попередньої 

редакції Програми, подаються відповідно до 

вимог чинної на момент подачі редакції 

Програми, діючої на момент подання таких 

Заявок під час наступних етапів участі в 

Програмі, якщо інше не передбачене самою 

Програмою. 
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Заявники/Бенефіціари, які направили до 

Фонду Заявки № 1 (Заявка на Участь) до 

введення в дію редакції Програми від 30 липня 

2020 року та стосовно будинку яких було 

складено декілька Енергетичних сертифікатів 

(на кожну його відокремлену частину), 

можуть звернутися до Фонду з клопотанням у 

довільній формі про об'єднання таких  Заявок 

№ 1 (Заявок на Участь). У разі об'єднання, 

Бенефіціар разом з Заявкою №2 (Заявкою на 

Затвердження Проекту) має направити до 

Фонду Форму коригування Опису Проекту з 

урахуванням об'єднання Заявок. 

 

*Звертаємо увагу, що Програма складається з 7 (семи) документів, частину з яких 

(5 (п’ять) документів) викладено в новій редакції від 30 вересня 2020 року, один 

документ (Порядок подання та розгляду апеляцій в рамках Програми підтримки 

енергомодернізації багатоквартирних будинків «ЕНЕРГОДІМ») продовжує 

діяти в редакції від 16 серпня 2019 року, а ще один документ (Порядок 

моніторингу та ведення баз даних (збору, зберігання, аналізу та оприлюднення 

консолідованої інформації) продовжує діяти в редакції від 30 липня 2020 року. 


