
З Б А РАЗ Ь К А  М І С Ь К А  РАД А
Т Е Р Н О П І Л Ь С Ь К О Ї  О Б ЛАСТ І

V I I  С К Л И К А Н Н Я
 Д ВАД Ц Я Т Ь  Ч Е Т В Е Р Т А С Е С І Я

РІШЕННЯ

№VII/24/10                                                               від 07 вересня 2018 року

Про укладення Меморандуму про
співробітництво з Державним 
агентством з 
енергоефективності та 
енергозбереження України.

З метою, здійснення спільних заходів із збільшення обсягів виробництва

електричної  та  теплової  енергії  з  відновлюваних  джерел  енергії  та

альтернативних  видів  палива,  сприяння  залученню  інвестицій  у  цю  сферу,

посилення  зацікавленості  населення  і  суб’єктів  господарювання  у

запровадженні  передових  енергоефективних  технологій  та  обладнання

керуючись  ст.  26  Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,

міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Укласти Меморандум про співробітництво між Збаразькою міською радою

та Державним агентством з енергоефективності та енергозбереження України

(додається).

2.Уповноважити  міського  голову  на  підписання  Меморандуму  про

співробітництво.

   Міський голова Збаража                       Р.С. ПОЛІКРОВСЬКИЙ



МЕМОРАНДУМ

про співробітництво між 

Державним агентством з енергоефективності та енергозбереження України,

та Збаразькою міською радою

м. Київ  «____» ____________ 2018 року

Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України
(Держенергоефективності), в особі Голови Савчука Сергія Дмитровича, що діє
відповідно до Положення про Державне агентство з  енергоефективності  та
енергозбереження  України,  затвердженого  постановою  Кабінету  Міністрів
України від 26 листопада 2014 року № 676, (далі – Сторона 1),

Збаразька  міська  рада,  в  особі  Голови  Полікровського  Романа
Степановича, що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні», (далі – Сторона 2),

разом  при  спільному  згадуванні  іменовані  як  Сторони,  уклали  цей
Меморандум про наступне: 

1. Предмет Меморандуму та загальні положення

Підписанням Меморандуму Сторони засвідчують, що діють на засадах
паритетності  та  рівноправності  у  взаємовідносинах  і  мають  наміри
спрямувати  зусилля  на  ефективне  співробітництво  у  сфері  використання
відновлюваних джерел енергії і альтернативних видів палива.

2. Мета співробітництва

Метою  співробітництва  є  здійснення  спільних  заходів із  збільшення
обсягів виробництва електричної та теплової енергії з відновлюваних джерел
енергії та альтернативних видів палива, сприяння залученню інвестицій у цю
сферу,  посилення  зацікавленості  населення  і  суб’єктів  господарювання  у
запровадженні передових енергоефективних технологій та обладнання.

3. Напрями співробітництва 

Усвідомлюючи  необхідність  поліпшення  співробітництва  як  дієвого
інструменту реалізації  державної  політики  у  сфері  розвитку  відновлюваної
енергетики, Сторони визначили основні завдання співпраці та шляхи взаємодії
у процесі їх реалізації.

3.1. Сторона 1 бере на себе наступні зобов'язання:

• Надавати всебічну методологічну та інформаційну підтримку.

• У  межах  своєї  компетенції,  сприяти  у  допомозі  залучення
інвестицій/грантів/кредитів на внутрішньому та зовнішньому ринках.



• Консультувати у питаннях отримання державних компенсаторних
механізмів (компенсація частини кредиту, процентної ставки відповідно
до існуючих державних програм) та державних гарантій.

• Презентувати  проекти  з  виробництва  енергії  з  відновлюваних
джерел енергії та альтернативних видів палива під час публічних заходів
в Україні та за кордоном.

3.2. Сторона 2 бере на себе наступні зобов'язання:

• Сприяти  реалізації  проектів  з виробництва  електричної  та
теплової  енергії  з  відновлюваних  джерел  енергії  та  альтернативних
видів палива:

- надавати  у  користування  земельні  ділянки  для  реалізації
проектів;

- надавати  допомогу  в  розробці  відповідної  землевпорядної,
проектної та дозвільної документації (в т.ч. ліцензій);

- сприяти доступу до теплових мереж та засобів для забезпечення
транспортування теплового носія до споживачів;

- надавати  всіляку  організаційну  та  інформаційну  підтримку, в
т.ч. щодо наявного потенціалу місцевих видів палива.

• Передбачати  у  місцевому  бюджеті  кошти  на  співфінансування
проектів.

• Сприяти  проведенню публічних заходів  з  питань відновлюваної
енергетики.

4. Інші умови

4.1.  В  рамках  цього  Меморандуму  Сторони  взаємодіють  на  основі
принципу взаємної довіри.

4.2.  Зміни  та/або  доповнення  до  цього  Меморандуму  вносяться  за
письмовою згодою Сторін і є невід’ємною частиною Меморандуму.

4.3.  Цей документ не  є  договором та  не створює жодних фінансових
зобов'язань  і  обов’язків  для  Сторін,  а  саме:  Меморандум  не  може  бути
підставою  для  пред’явлення  вимог  чи  інших  юридичних  дій  до  жодної  зі
Сторін і не зобов’язує жодну зі Сторін до укладання договору в майбутньому.
Втім, Сторони цим заявляють намір діяти відповідно до даного Меморандуму
в рамках, які Сторони вважають доцільними та необхідними, і не суперечать
чинному законодавству України.

4.4.  Сторони  можуть  зупинити  дію  Меморандуму,  письмово
попередивши інші Сторони за місяць до дати розірвання цього Меморандуму.

5. Вирішення спорів

5.1. У  випадку  виникнення  спорів  або  розбіжностей  Сторони
зобов'язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій. 



6. Строк дії Меморандуму

6.1. Цей Меморандум набуває чинності з дати його підписання.
6.2. Цей  Меморандум укладається і  підписується у двох примірниках,

що мають однакову юридичну силу.

7. Адреси та реквізити Сторін

Сторона 1
Від Держенергоефективності 
Місцезнаходження:
м. Київ, 01001, пров. Музейний, 12
код за ЄДРПОУ 37536010

Голова                                              ____________                         С.Савчук 

Сторона 2
Від Збаразька міська рада
Місцезнаходження:
вул. Б. Хмельницького, 4, м. Збараж,
Тернопільська обл., 47302
код за ЄДРПОУ 04058404

Міський голова Збаража             ____________               Р.С. Полікровський
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