
 

Додаток 2 
до Програми підтримки енергомодернізації 

 багатоквартирних будинків «ЕНЕРГОДІМ» 
 

ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ З ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ, ЧАСТКОВЕ 
ВІДШКОДУВАННЯ ВАРТОСТІ ЯКИХ БЕНЕФІЦІАРУ МОЖЕ БУТИ 

ЗДІЙСНЕНЕ ФОНДОМ ЗА ПРОГРАМОЮ 
 

1. Перелік Заходів з енергоефективності, що входять до Пакету заходів          
«А» («Легкий») 

Тип заходів Заходи 

Обов’язкові 
заходи 

1. Встановлення вузла комерційного обліку теплової енергії 
2. Встановлення або модернізація індивідуального теплового     
пункту (ІТП) 
3. Заміна або модернізація загальнобудинкового котла та      
допоміжного обладнання (наприклад, насосів, систем     
автоматичного регулювання тощо) 
4. Теплоізоляція або заміна трубопроводів системи     
внутрішнього теплопостачання та системи гарячого     
водопостачання (за наявності) в неопалювальних приміщеннях 
5. Гідравлічне балансування системи опалення шляхом     
встановлення автоматичних (балансувальних) клапанів 

Необов’язков
і заходи 

1. Модернізація системи гарячого водопостачання 
2. Встановлення вузлів розподільного обліку теплової енергії на       
потреби опалення або/та приладів – розподілювачів теплової       
енергії у квартирах 
3. Встановлення автоматичних регуляторів температури    
повітря у приміщеннях на опалювальних приладах водяної       
системи опалення у квартирах або/та у приміщеннях (місцях)        
загального користування будівлі 
4. Заміна або теплоізоляція трубопроводів системи опалення      
або/та приладів водяної системи опалення у приміщеннях (місцях)        
загального користування будівлі 
5. Заміна або ремонт блоків віконних та блоків балконних        
дверних у приміщеннях (місцях) загального користування будівлі 
6. Заміна або ремонт зовнішніх дверей та/або облаштування       
тамбурів зовнішнього входу 

Комплекс робіт із модернізації та облаштування системи освітлення        
у приміщеннях (місцях) загального користування будівлі 

 



 

 
2. Перелік Заходів з енергоефективності, що входять до Пакету заходів «Б»           

(«Комплексний»): 
Тип заходів Заходи 

Обов’язкові 
заходи 

1. Всі обов'язкові заходи з Пакету заходів «А» 
2. Комплекс робіт із теплоізоляції та улаштування      
огороджувальних конструкцій будівлі: 
− зовнішніх стін та цоколю 
− опалювальних та неопалювальних горищ (технічних поверхів)      
та дахів 
− плит перекриття підвалу 
3. Заміна або ремонт зовнішніх дверей та/або облаштування       
тамбурів зовнішнього входу 
4. Заміна або ремонт блоків віконних та блоків балконних        
дверних у приміщеннях (місцях) загального користування будівлі 

Необов’язкові 
заходи 

1. Модернізація системи гарячого водопостачання 
2. Заміна або теплоізоляція трубопроводів системи опалення      
або/та приладів водяної системи опалення у приміщеннях (місцях)        
загального користування будівлі 
3. Заміна або теплоізоляція трубопроводів системи опалення      
або/та приладів водяної системи опалення у квартирах 
4. Встановлення вузлів розподільного обліку теплової енергії на       
потреби опалення або/та приладів - розподілювачів теплової енергії        
у квартирах 
5. Встановлення автоматичних регуляторів температури повітря     
у приміщеннях на опалювальних приладах водяної системи       
опалення у квартирах або/та у приміщеннях (місцях) загального        
користування будівлі  
6. Заміна або ремонт блоків віконних та блоків балконних        
дверних у квартирах, утеплення і скління наявних балконів і         
лоджій 
7. Комплекс робіт із модернізації та облаштування системи       
освітлення у приміщеннях (місцях) загального користування      
будівлі 
8. Комплекс робіт із модернізації та облаштування системи       
вентиляції зі встановленням рекуператорів 
9. Інші типи модернізації системи внутрішнього     
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