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Додаток 24 
до Порядку дій учасників Програми підтримки енергомодернізації 

багатоквартирних будинків 
«ЕНЕРГОДІМ» 

 
ФОРМА ДОВІДКИ ПРО ЗАГАЛЬНИЙ ЖУРНАЛ ВИКОНАННЯ РОБІТ 

ТА ЖУРНАЛ АВТОРСЬКОГО НАГЛЯДУ  
 
 
 

 
Вих.№______ від _________ 
 
      Директору ДУ «Фонд енергоефективності» 
      ___________________________________ 
 

ДОВІДКА ПРО ЗАГАЛЬНИЙ ЖУРНАЛ ВИКОНАННЯ РОБІТ ТА 
ЖУРНАЛ АВТОРСЬКОГО НАГЛЯДУ 

 
 ______________________________________________________________ 
(вказується назва ОСББ) на виконання вимог Програми підтримки 
енергомодернізації багатоквартирних будинків «ЕНЕРГОДІМ» щодо 
впроваджених Заходів з енергоефективності: 

- Зазначається перелік заходів з енергоефективності, які впроваджені. У 
разі покрокової верифікації зазначаються лише заходи, які впроваджені на 
кроці. У разі часткового виконання Заходу «Комплекс робіт із 
теплоізоляції та улаштування зовнішніх стін», то зазначається Комплекс 
робіт із теплоізоляції та улаштування зовнішніх стін відповідно до Акта 
виконаних робіт № __ від ___.___.___. 

 
Цим листом повідомляємо, що: 

 Будівельні роботи щодо Заходів з енергоефективності виконано у 
відповідності до проектної документації та вимог законодавства. Всі 
відхилення від проектних рішень усунуті або погоджені з розробником 
проектної документації (Або Відхилення від проектних рішень відсутні); 

 Авторський нагляд за будівельними роботами щодо Заходів з 
енергоефективності здійснено у відповідності до вимог законодавства. 
Журнал авторського нагляду складений у двох примірниках, один з яких 
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зберігається у виконавця авторського нагляду, а другий - у замовника 
будівництва; 

 Загальний журнал виконання робіт розпочато та ведеться в повному обсязі; 
 Технічний нагляд за будівельними роботами щодо Заходів з 

енергоефективності здійснено у відповідності до вимог законодавства. Всі 
виявлені недоліки (дефекти) та недоробки усунуті;  
 
Гарантуємо, що журнал авторського нагляду та загальний журнал 

виконання робіт будуть направлені Фонду за запитом або до журналів буде 
надано вільний доступ при проведенні Верифікації з виїздом особам, які 
проводять Верифікацію. 

Ми поінформовані, що ненадання Фонду журналів за запитом або 
ненадання доступу до вказаних документів особам, які проводять 
Верифікацію з виїздом, може бути підставою для направлення на 
доопрацювання Заявки на верифікацію з підстав невиконання умов 
Грантового договору. 

 
 
 

Підрядник26  
Підпис 

М.П. 
(в разі її використання) 

 _____________________ 
П.І.Б. 

 

 
Інженер технічного 
нагляду27 

 

 
 

Підпис 

М.П. 

  
_____________________ 

П.І.Б. 
 

 
Відповідальний за 
авторський нагляд28  

 
 

Підпис 

М.П. 
(в разі її використання) 

 

  
_____________________ 

П.І.Б. 
 

 
 
26 У разі залучення декількох підрядників, в Довідці зазначаються всі підрядники, що були залучені до 
впровадження Заходів з енергоефективності.  
27 У разі залучення декількох інженерів технічного нагляду, в Довідці зазначаються всі інженери технічного 
нагляду, що були залучені до технічного нагляду за впровадженням Заходів з енергоефективності. 
28 У разі декількох комплектів проектної документації, в Довідці зазначаються відповідальні за авторський нагляд, 
що були залучені до авторського нагляду за впровадженням Заходів з енергоефективності. 
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Голова правління ОСББ 

 

 
Підпис 

М.П. 
(в разі її використання) 

_____________________ 
П.І.Б. 

 

 


