
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/24/11                                                        від 07 вересня 2018 року

Про укладення Меморандуму про
співробітництво з 
Відокремленим підрозділом 
«Київський обласний 
експертний центр 
енергоефективності» 
Державного підприємства 
«Київоблбудінвест».

З  метою,  здійснення  спільних  заходів з  впровадження
енергозберігаючих технологій та підвищення енергоефективності, збільшення
обсягів виробництва електричної та теплової енергії з відновлюваних джерел
енергії  та  альтернативних  видів  палива,  проведення  енергоаудиту  та
оптимізації  використання  енергетичних  ресурсів,  впровадження  систем
енергетичного менеджменту у  бюджетній  та  промисловій  сфері,  підготовка
проектів та їх реалізація щодо термомодернізації  будівель,  споруд та інших
об’єктів  на  території  регіону,  сприяння  залученню  інвестицій  у  ці  сфери,
посилення  зацікавленості  населення  і  суб’єктів  господарювання  у
запровадженні передових енергоефективних технологій та реалізації політики
енергоефективності на регіональному рівні,  керуючись  ст.26 Закону України
“Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Укласти Меморандум про співробітництво між Збаразькою міською радою
та  Відокремленим  підрозділом  «Київський  обласний  експертний  центр
енергоефективності»  Державного  підприємства  «Київоблбудінвест»
(додається).

2.Уповноважити  міського  голову  на  підписання  Меморандуму  про
співробітництво.

   Міський голова Збаража                   Р.С. ПОЛІКРОВСЬКИЙ



МЕМОРАНДУМ
про співробітництво між 

Відокремленим підрозділом «Київський обласний експертний центр
енергоефективності» Державного підприємства «Київоблбудінвест» та

Збаразькою міською радою

м. Київ                          «___» ______________ 2018 р.

Державне  підприємство  «Київоблбудінвест», в  особі  директора
Відокремленого  підрозділу  «Київський  обласний  експертний  центр
енергоефективності»  Державного  підприємства  «Київоблбудінвест»,
Синецької  Людмили  Русланівни,  що  діє  на  підставі  Положення  про
Відокремлений підрозділ та довіреності № 11 від 29 грудня 2017 року,  (далі –
Сторона 1), та Збаразька міська рада, в особі міського голови Полікровського
Романа  Степановича,  який  діє  на  підставі  Закону  України  «Про  місцеве
самоврядування в Україні», (далі – Сторона 2),
разом (Сторони), уклали цей Меморандум про наступне: 

1. Предмет Меморандуму та загальні положення
1.1.  Сторони  розвиватимуть  співробітництво  для  участі  у  виконанні

спільних  завдань,  обмінюватимуться  інформацією  щодо  реалізації  стратегії
сучасного  підходу  у  сферах  енергозбереження  та  підвищення
енергоефективності  громади  м.  Збараж,  розроблятимуть  та
впроваджуватимуть системи енергетичного менеджменту, обмінюватимуться
досвідом  використання  альтернативних  видів  палива  та  відновлюваних
джерел  енергії   з  метою  безперебійного  якісного  енергозабезпечення,
сприятимуть  економічному  розвитку  регіону,  а  також  забезпечуватимуть
комфортні умови проживання населення.

1.2.  Сторони  будуть  обмінюватися  інформацією  та  технологіями,  з
метою ефективного досягнення мети співробітництва. 

1.3.  Сторони  прагнуть  будувати  свої  взаємовідносини  на  принципах
взаємовигідного партнерства та захисту інтересів один одного.

2. Мета співробітництва

2.1.  Метою  співробітництва  є  здійснення  спільних  заходів з
впровадження  енергозберігаючих  технологій  та  підвищення
енергоефективності, збільшення обсягів виробництва електричної та теплової
енергії  з  відновлюваних  джерел  енергії  та  альтернативних  видів  палива,
проведення енергоаудиту та оптимізації використання енергетичних ресурсів,
впровадження  систем  енергетичного  менеджменту  у  бюджетній  та
промисловій  сфері,  підготовка  проектів  та  їх  реалізація  щодо
термомодернізації  будівель,  споруд та  інших  об’єктів  на  території  регіону,
сприяння  залученню  інвестицій  у  ці  сфери,  посилення  зацікавленості
населення  і  суб’єктів  господарювання  у  запровадженні  передових



енергоефективних  технологій  та  реалізації  політики  енергоефективності  на
регіональному рівні.  

3.  Напрямки співробітництва 

Напрямками співробітництва Сторін є:

3.1. Сторона 1, підтверджує свій намір:
-   надавати  консультативно-методичну  допомогу  Стороні  2  з  метою
досягнення цілей, визначених в п. 2.1 цього Меморандуму;
- сприяти впровадженню міжнародного досвіду, зокрема країн – членів ЄС, у
сфері:
ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів;
енергозбереження; 
енергоменеджменту;
 нетрадиційних  та  відновлюваних  джерел  енергії  та  альтернативних  видів
палива;
-  надавати консультативну, методичну та практичну підтримку у проведенні
комплексного  та  якісного  енергоаудиту  будинків,  споруд,  підприємств  та
інших об’єктів;
-  надавати  методологічну  та  консультативну  підтримку  у  впровадженні
проектного підходу до реалізації завдань із енергозбереження та підвищення
енергоефективності на місцевому рівні;
-  вживати заходів щодо створення і  функціонування паливно-енергетичного
кластеру в регіонах;
-  проводити  навчання  відповідальних  осіб  з  впровадження  системи
енергоменеджменту, надавати консультації з питань енергоефективності;  
-  надавати підтримку в організації та якісному проведенні термомодернізації
будівель  та  переобладнанні  і  реконструкції  котелень  з  метою  зменшення
використання природного газу та економії енергоресурсів;
-  сприяти залученню фінансування у реалізацію енергоефективних проектів,
у тому числі за ЕСКО-механізмом;
-  надавати  підтримку  у  підготовці  необхідних  документів  для  залучення
фінансування з  боку міжнародних організацій,  в  т. ч.  за  рахунок грантів,  а
також інших джерел;
-  сприяти  залученню  фахівців  для  виконання  певних  видів  робіт,  надання
послуг;
-  надавати  допомогу  у  розробці  відповідної  проектної  та  технічної
документації,  виготовлення  енергетичних  сертифікатів  (за  окремим
договором);
-  проводити  енергетичні  обстеження  та  енергетичний  аудит  підприємств,
бюджетних будівель, інших установ (за окремим договором);
-  надавати   пропозиції  щодо  використання  новітніх  технологій  у  сферах
енергозбереження та енергоефективності;
-  здійснювати  заходи  для  популяризації  питань  енергоефективності  та
енергозбереження на місцевому рівні.

3.2. Сторона 2 підтверджує свій намір:



-  розробляти  пропозиції  та  механізми  щодо  реалізації  політики
енергоефективності на місцевому рівні;
- виконувати аналіз стану енергозабезпеченості  громади, визначати можливі
напрямки пріоритетного розвитку енергетичного сектору громади, оптимальні
рівні  використання  місцевих  первинних  ресурсів  з  врахуванням
енергоекологічних обмежень;
-  розробляти  індикатори  моніторингу  та  здійснювати  поточний  моніторинг
стану енергозабезпечення та енерговикористання;
-  впроваджувати  системи  енергетичного  менеджменту  на  основі  стандарту
ISO 50001;
-  розробляти  і  впроваджувати  енергозберігаючі  заходи,  технології  та
устаткування;
 - здійснювати підготовку та перепідготовку кадрів у сфері енергозбереження.
3.5. Для  досягнення  цілей  за  даним  Меморандумом  Сторони
зобов'язуються  здійснювати  постійний  обмін  наявною  у  їх  розпорядженні
інформацією  з  питань,  що  становлять  обопільний  інтерес,  за  винятком
інформації, яка становить державну або комерційну таємницю.
3.6. Кожна із Сторін має право залучати для виконання своїх зобов'язань за
даним  Меморандумом  третіх  осіб,  беручи  на  себе  відповідальність  перед
іншими Сторонами за їх дії.

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
іншу Сторону 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 та діє до

повного виконання Сторонами своїх обов'язків за ним.
6.2. Цей  Меморандум укладається і  підписується у двох примірниках,

що мають однакову юридичну силу.



7. Адреси та реквізити сторін

Сторона 1     Сторона 2
 

Відокремлений підрозділ «Київський 
обласний експертний центр 
енергоефективності»                       
ДП «Київоблбудінвест»

04050,   м. Київ, вул. Глибочицька, 28
Р/р 26001300598269  
в ПАТ «Державний ощадний банк України»  
МФО 322669
Код ЄДРПОУ: 40983293
ІПН 402573610133
Тел. (096) 364-59-97

Директор 

____________________ Л.Р. Синецька

М.П.

Збаразька міська рада

вул. Б. Хмельницького, 4, м. Збараж,

Тернопільська обл., 47302.

Р/р 35416081040411

в ГУДКСУ в Тернопільській обл.

МФО 838012

Код ЄДРПОУ: 04058404

Міський голова Збаража

__________________Р.С. Полікровський

М.П.
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