Додаток №1 до протоколу засідання
Наглядового Комітету ЄЕВ від 23 лютого 2021р.

ПОЛОЖЕННЯ
про сплату внесків за участь в Європейській
Енергетичній Відзнаці (ЄЕВ) та вартість інших послуг
Національного Офісу ЄЕВ в Україні
І. Щорічний членський внесок
1.1 Органи місцевого самоврядування (надалі - муніципалітети), що прийняли рішення про
приєднання до Європейської Енергетичної Відзнаки (надалі - ЄЕВ), зобов’язуються
сплачувати щорічний членський внесок, розмір якого залежить від чисельності населення:
№ Категорії муніципалітетів
1

Муніципалітети з населенням ≤ 100 000

Розмір членського
внеску, Євро/рік
1 000

2

Муніципалітети з населенням 100 000 – 500 000

1 500

3

Муніципалітети з населенням ≥ 500 000

2 000

Сплата щорічного членського внеску передбачає:
 отримання ексклюзивних прав на користування зареєстрованою торговою маркою
та методологією «Європейська Енергетична Відзнака»;
 право на використання інструментів ЄЕВ (Перелік критеріїв ЄЕВ та доступ до
онлайн інструменту-управління ЄЕВ) та інших супутніх інструментів(наприклад
«Бенчмаркінг»);
 можливість скористатись дистанційною технічною підтримкою експертів
Національного Офісу ЄЕВ за телефоном/ел. поштою в межах 3 робочих днів на рік;
 безоплатну участь в щорічних заходах ЄЕВ, конференціях і навчальних візитах;
 інформаційну підтримку муніципалітету, промоцію на національному та
міжнародному рівнях.
Сума щорічного членського внеску коригується в залежності від порядкового номера
кварталу в поточному році, впродовж якого муніципалітет прийняв рішення про
приєднання до ЄЕВ, шляхом множення суми щорічного членського внеску для цього
муніципалітету відповідно на множник:
• ¾ (три четвертих), якщо рішення про приєднання припало на перший квартал,
• ½ (одна друга), якщо рішення про приєднання припало на другий квартал,
• ¼ (одна четверта), якщо рішення про приєднання припало на третій квартал,
• 0 (нуль), якщо рішення про приєднання припало на четвертий квартал року (в
останньому випадку міста-члени сплачують членський внесок вже за наступний
рік).

1

1.2. На пілотний період, який триває від дати прийняття рішення сесії міської/селищної
ради про приєднання до ЄЕВ до моменту успішного проходження аудиту і отримання
одного з 4-х рівнів Відзнаки, встановлюється єдиний розмір щорічного членського внеску.
№
1

Категорії муніципалітетів
Пілотний період

Розмір членського
внеску, Євро/рік
1 000

1.3. Щорічні членські внески перераховуються в національні валюті на окремі
розрахункові рахунки Асоціації «Енергоефективні міста України», по курсу НБУ на дату
укладання угоди.
ІІ. Аудит
2.1. З метою сертифікації, муніципалітет-учасник ЄЕВ має залучити акредитованого
Аудитора ЄЕВ. На відповідний запит муніципалітету, Асоціація «Енергоефективні міста
України», що виконує роль Національного Офісу ЄЕВ, має законтрактувати
акредитованого Аудитора ЄЕВ, який в свою чергу здійснить незалежну оцінку
відповідності муніципалітету вимогам ЄЕВ та надасть висновок про отриманий результат.
Муніципалітет має компенсувати АЕМУ вартість роботи аудитора згідно з вартістю
встановленої нижче. Супутні витрати пов’язані з проведенням аудиту (транспортні
витрати та проживання) оплачуються окремо на сонові фактичних понесених витратах.
Назва послуги
Проведення першого (чи повторного) аудиту

Вартість, Євро
500,00

ІІІ. Послуги консультативного супроводу
З метою забезпечення високої якості процесу та дотримання стандартів ЄЕВ,
муніципалітети зобов’язуються залучати акредитованого Консультанта ЄЕВ/Кандидата в
консультанти ЄЕВ до виконання завдань ЄЕВ в межах мінімально обов’язкового
залучення. На перший повний цикл роботи міста в ЄЕВ, для міст з населенням до 500 тис.
осіб мінімальне залучення становить 23 робочих дні, та 31 день для міст з населення від
500 тис. осіб. По завершенню першого повного циклу ЄЕВ, подальше залучення
консультанта для нагляду за роботою муніципалітету є обов’язковим. Мінімальне
залучення консультанта становить 4 та 6 робочих днів на рік відповідно.
Муніципалітети ЄЕВ самостійно залучають та укладають договір з акредитованим
Консультантом ЄЕВ. В окремих випадках, муніципалітет може звернутись із запитом про
залучення Консультанта ЄЕВ в Національний офіс ЄЕВ в Україні. Стандартний* діапазон
розміру денної ставки акредитованого консультанта ЄЕВ у випадку його залучення через
Національний офіс ЄЕВ в Україні є фіксованим, та включає усі витрати, податки та збори.
Додатково сплачуються витрати, пов’язані з участю в робочих зустрічах. Розмір ставки
залежить від кваліфікації фахівця та досвіду роботи з ЄЕВ.
Назва послуги
Послуги акредитованого Консультанта ЄЕВ

Розмір ставки, Євро/1
день
100-120
2

IV. Інші послуги
Асоціація «Енергоефективні міста України» що виконує роль Національного Офісу ЄЕВ
сприяє розвитку ринку послуг Консультантів ЄЕВ. З цією метою АЕМУ проводить
регулярні навчання для осіб, які бажають стати консультантами, вартість навчання для
кандидатів становитиме:
Назва послуги
Тренінг для кандидатів в Консультанти ЄЕВ

Вартість, Євро
100

3

