
МЕМОРАНДУМ  
про співпрацю між 

державною установою «Фонд енергоефективності» та 
Одеською міською радою

м. Одеса « »ь% с о в т н л  2019р.

Державна установа «Фонд енергоефективності» (далі -  Фонд), в особі 
директора Головатюк-Унгуряну Юлії Володимирівни, яка діє на підставі Статуту, та 
Одеська міська рада (далі -  Міська рада), в особі міського голови Труханова Геннадія 
Леонідовича, який діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», у подальшому іменовані «Сторони», усвідомлюючи необхідність 
встановлення партнерських відносин, координації та об’єднання зусиль щодо 
підтримки і стимулювання заходів з енергоефективності у житловому фонді, з метою 
налагодження взаємовигідного співробітництва на основі прямих зв’язків, уклали цей 
Меморандум про таке.

1. МЕТА І ПРЕДМЕТ МЕМОРАНДУМУ

1.1. Метою Меморандуму є налагодження тісної співпраці та консолідація 
зусиль Сторін, які спрямовані на підтримку ініціатив щодо енергоефективності, 
впровадження інструментів стимулювання і підтримки здійснення заходів з 
підвищення рівня енергетичної ефективності будівель та енергозбереження (далі 
-  заходи з енергоефективності), зокрема в житловому секторі, з урахуванням 
національного плану щодо енергетичної ефективності, зменшення викидів 
двоокису вуглецю з метою виконання Паризької угоди, впровадження асциіз 
соштипаиїаіге Європейського Союзу та Договору про заснування Енергетичного 
Співтовариства, забезпечення дотримання Україною міжнародних зобов’язань у 
сфері енергоефективності.

1.2. Предметом Меморандуму є спільна діяльність Сторін, що здійснюється 
у форматі узгодження позицій із ключових питань, підготовки та реалізації 
спільних заходів, проектів, програм тощо.

1.3. З метою здійснення конструктивного співробітництва Сторони 
домовились про взаємодію й надання взаємних консультацій без фінансових 
розрахунків між Сторонами.

1.4. Діяльність Сторін не передбачає створення спільного майна та отримання 
спільного прибутку.

1.5. У своїх відносинах Сторони керуються законодавством України і цим 
Меморандумом.

1.6. Цей Меморандум не має на меті обмеження самостійної діяльності Сторін 
або створення сприятливих (неконкурентних) умов для діяльності окремих 
господарюючих суб’єктів.

2. ОСНОВНІ НАПРЯМИ СПІВПРАЦІ СТОРІН

2.1. Сторони заявляють про намір сприяти здійсненню заходів з 
енергоефективності, що в кінцевому результаті призведуть до суттєвої економії 
споживання енергетичних ресурсів та витрат на комунальні послуги об’єднань
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співвласників багатоквартирних будинків (далі — ОСББ), поліпшення зовнішнього 
вигляду будівель, продовження строку їх експлуатації, підвищення рівня комфорту, 
умов проживання у будинках та вартості таких будинків.

2.2. Сторони домовились про:
- сприяння у розробці та реалізації програм фінансування заходів з 

енергоефективності для ОСББ;
- сприяння створенню та розвитку діяльності центрів консультаційної 

допомоги для проведення роз’яснювальних заходів представникам ОСББ та 
громадськості щодо впровадження заходів з енергоефективності у житловому 
фонді;

- підготовку пропозицій щодо удосконалення законодавства в частині 
впровадження заходів з енергоефективності у житловому фонді;

- розробку механізмів найбільш ефективної взаємодії Сторін із органами 
законодавчої та виконавчої влади з питань впровадження заходів з 
енергоефективності;

- інформаційне забезпечення співробітництва, враховуючи висвітлення 
спільної роботи в ЗМІ, організацію та проведення науково-практичних конференцій, 
у тому числі міжнародних, із залученням фахівців сфери енергоефективності, 
методичних та навчальних семінарів, «круглих столів» щодо заходів з 
енергоефективності;

- створення та розробку методичних матеріалів для ОСББ та органів місцевого 
самоврядування щодо найбільш ефективних шляхів впровадження заходів з 
енергоефективності;

- проведення просвітницько-роз’яснювальної роботи з різними категоріями 
населення, залучення якнайбільшого числа людей до процесу впровадження заходів 
з енергоефективності у житловому фонді та створення ОСББ;

-реалізацію інших суспільно важливих проектів, що відповідають цілям 
діяльності Сторін.

2.3. Сторони визначились, що основними формами співпраці є:
- проведення спільних нарад та «круглих столів» для пошуків шляхів 

найефективнішої реалізації мети Меморандуму;
- проведення навчань, семінарів, «круглих столів» та інших заходів публічного 

обговорення та висвітлення актуальних для Сторін питань;
- надання методичних рекомендацій представникам ОСББ, та органів місцевого 

самоврядування;
- реалізація соціальних та інших проектів.

2.4. Функції Сторін при реалізації основних напрямів співпраці.
Міська рада:
-розробляє, забезпечує та реалізовує фінансування місцевої програми з 

енергоефективності для багатоквартирних будинків, у яких створено ОСББ;
- за участі Фонду (у разі потреби) проводить тренінги, практикуми із 

залученням фахівців як українських, так і міжнародних структур, здійснює навчання 
представників ОСББ, та органів місцевого самоврядування щодо впровадження 
заходів з енергоефективності у будівлях житлового фонду — ОСББ;

Фонд:
- проводить консультації з метою врахування позиції органів місцевого 

самоврядування, ОСББ та громадськості у своїй діяльності;
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- створює спільні робочі групи за участі представників органів місцевого 
самоврядування, органів державної влади, ОСББ та громадськості щодо 
впровадження заходів з енергоефективності у житловому фонді;

- залучає Міську раду до проведення організованих Фондом навчань та інших 
заходів щодо впровадження заходів з енергоефективності;

- надає рекомендації представникам органів місцевого самоврядування, ОСББ та 
громадськості з питань впровадження заходів з енергоефективності у житловому 
фонді — ОСББ.

Спільно:
-забезпечують взаємний обмін інформацією в рамках реалізації місцевих 

програм;
- реалізують міжнародні та національні проекти, спрямовані на впровадження 

реформи з енергоефективності;
- напрацьовують проекти нормативно-правових актів, спрямованих на 

удосконалення чинного законодавства для більш ефективного впровадження реформ 
з енергоефективності у житловому фонді;

- поширюють позитивний досвід ефективного управління житловим фондом - 
ОСББ та енергозбереження у житловому фонді.

2.5. Сторони дійшли згоди щодо необхідності:
- створення та підтримки діяльності центрів навчально-консультаційної 

допомоги для впровадження заходів з енергоефективності у житловому 
фонді — ОСББ;

- розробки методичних рекомендацій для ОСББ та органів місцевого 
самоврядування в частині реалізації заходів з енергоефективності;

- розробки та впровадження системи моніторингу стану житлового 
фонду — ОСББ;

- сприяння підвищенню рівня інформованості громадськості та органів 
місцевого самоврядування щодо впровадження заходів з енергоефективності.

2.6. Сторони можуть також співпрацювати в інших узгоджених напрямах.

3. ОРГАНІЗАЦІЯ СПІВПРАЦІ СТОРІН

3.1. З метою реалізації Меморандуму Сторони в межах наявних ресурсів та 
за потреби:

3.1.1. Визначають, шляхом листування, контактних осіб для проведення 
консультацій і підготовки пропозицій щодо спільної реалізації завдань, визначених 
Меморандумом.

3.1.2. Проводять зустрічі Сторін із метою обговорення питань щодо реалізації 
Меморандуму.

3.1.3. Запрошують до спільної діяльності представників органів виконавчої 
влади, місцевого самоврядування, об’єднаних територіальних громад, районних, 
місцевих державних адміністрацій, громадських організацій та експертного 
середовища.

3.1.4. Готують та розміщують у засобах масової інформації спільні 
інформаційні, консультативні та інші матеріали, що стосуються предмета 
Меморандуму.

3.1.5. Здійснюють обмін інформацією, матеріалами, документами з питань, що 
є предметом Меморандуму.

3.1.6. Узгоджують інші спільні заходи в рамках Меморандуму.
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3.2. Сторони можуть здійснювати співробітництво в будь-яких інших формах, 
що не суперечать законодавству України.

4. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ СТОРІН

4.1. Сторони беруть на себе зобов’язання зберігати конфіденційну 
інформацію, отриману в ході реалізації Меморандуму.

4.2. Сторони зобов’язуються утримуватися від дій, які можуть заподіяти 
моральну, економічну чи іншу шкоду іншій Стороні.

4.3. Кожна зі Сторін використовує емблему чи логотип іншої Сторони або 
будь-яку абревіатуру, пов’язану з діяльністю цієї Сторони, лише за її попередньою 
згодою.

5.1. Цей Меморандум набирає чинності з моменту підписання Сторонами та є 
дійсним до прийняття рішення Сторонами про його припинення.

5.2. Сторони можуть припинити дію Меморандуму в будь-який час, письмово 
повідомивши про це іншу Сторону не пізніше, ніж за два місяці.

6.1. Положення цього Меморандуму можуть бути змінені або доповнені 
тільки за письмовою згодою Сторін та оформлені додатковими угодами. Додаткові 
угоди підписуються кожною з Сторін і є частиною цього Меморандуму.

6.2. Будь-які спірні питання щодо тлумачення або застосування положень 
цього Меморандуму вирішуватимуться Сторонами шляхом проведення 
консультацій.

6.3. Цей Меморандум укладено українською мовою у двох примірниках, що є 
автентичними, по одному примірнику для кожної зі Сторін.

5. ДІЯ МЕМОРАНДУМУ

6. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

ПІДПИСИ СТОРІН

Директор Міський голова
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