
БІЛА ЦЕРКВА



МІСТО БІЛА ЦЕРКВА

Біла Церква була заснована князем Ярославом
Мудрим в 1032 році на березі річки Рось як
фортеця, що захищала кордони Київської Русі.
Сьогодні це найбільше місто та культурна столиця
Київщини, яке має зручне транспортне
сполучення, розвинену інфраструктуру та велику
кількість історичних пам'яток архітектури XVIII-XX
століття.

Населення – 210,2 тис. осіб
Кількість молоді – 70 тис. осіб.
Річна кількість туристів – 300 тис. осіб.
Відстань до Києва - 80 км.
Відстань до Одеси - 390 км.
Найблищий аеропорт – «Київ» 90 км.



СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ БІЛОЇ ЦЕРКВИ

Стратегія розвитку Білої Церкви до 2025 року є 
дороговказом і важливим інструментом трансформації 
міста відповідно до викликів ХХІ століття.
У Стратегії розвитку Білої Церкви до 2025 року 
сформульовано чотири ключові пріоритети: розвиток і 
зміцнення громадянського суспільства, сприяння 
підприємницькій активності, побудова системи сучасного 
ефективного управління та підвищення якості життя.



Угода мерів щодо енергетики та клімату

• ініціатива Європейської Комісії з боротьби зі зміною клімату та 
забезпечення доступу до надійних та сталих джерел енергії

• мета – до 2030 року скоротити викиди парникових газів мінімум на 
40% від базового рівня 2013 року

• м. Біла Церква доєдналося до Угоди мерів щодо енергетики та клімату 
у 2016 році

• затверджений «План дій зі сталого енергетичного розвитку та клімату 
міста Біла Церква на 2017-2030 роки»

• створено відділ енергоефективності у 2017 році (реалізація ПДСЕРК 
(SEAP) та впровадження системи енергетичного менеджменту міста)



Структура споживання енергоресурсів



Заклади освіти ~ 72

Заклади охорони 

здоров’я ~ 10

Заклади культури ~ 18

Інші заклади ~ 32

Всього закладів  ~ 132

(< 200 будівель)

БЮДЖЕТНА СФЕРА МІСТА
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Структура споживання бюджетними закладами

ТЕПЛО

ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЯ

ГАЗ

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Гроші

ТЕПЛО ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЯ ГАЗ ВОДА

СПОЖИВАННЯ ЕНЕРГІЇ



Витрати міського бюджету на енергоносії
бюджетна сфера

Вид енергоносіїв 2015 рік 2016 рік 2017 рік

НП тис. грн. НП тис. грн. НП тис. грн.

Теплопостачання, тис. Гкал 40,1 67409,1 50,2 77725,0 42,1 55014,4

Водопостачання та 
водовідведення, тис. м3 277,1 3535,0 280,6 4416,0 248,5 5043,4

Електроенергія,  тис. кВт 6156,4 10772,2 7024,2 14651,2 7058,9 15864,9

Газопостачання,  тис.м3 313,4 2758,3 341,0 2834,5 306,2 3161,9

Всього % витрат бюджету на 
енергоносії 25.2% 14.4% 8.9%



Працює місцева Програма підтримки ОСББ, ЖБК у місті 
Біла Церква з компенсацією 40% тіла кредиту за 

енергоефективне обладнання та матеріали 

ПІДТРИМКА ОСББ



Інфраструктура освітлення міста – це:
• < 9000 світлових точок 
• 310 км електричних мереж
• 85 пунктів включення
• 3 млн кВт год - обсяг споживання електричної
• 30 % лампи розжарювання потужністю 300 Вт
• 40% натрієві лампи потужністю 150-250 Вт
• < 3000 одиниць сучасні LED-ламп

ЗОВНІШНЄ ОСВІТЛЕННЯ



Водопостачання

ТОВ «Білоцерківвода»



КП «Білоцерківтепломережа» (КП «БЦТМ»)

КП БМР «БЦТМ» – це:
• 74 котельні 

• 31 дахових модульних

• 48 теплових пунктів (з них 5 індивідуальних)

• 408 газових котлів загальною потужністю 394,5 кал/год
• 6 котелень потужність понад 20 Гкал/год
• 318 Гкал/год приєднаного навантаження, 82% від 

споживання
• 320 тис. Гкал теплової енергії виробляє КП на рік

ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ

http://bctm.com.ua/ua/


АГЕНЦІЯ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУПРОЕКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ



Завершено

Модернізація вуличного 
освітлення в м. Біла Церква

Модернізація системи теплопостачання 
НЕФКО/DemoUkraine-DH

Розпочато



Ризики
• погодження місцевого запозичення або місцевої гарантії; 

• підготовка та підписання договорів; 

• вибір консультанта (консультант – це лотерея); 

• навчання персоналу та підрядних організацій; 

• детальне планування робіт та грошових потоків; 

• додаткові роботи та гроші на їх фінансування; 

• закупівлі по міжнародним правилам; 

• реєстрація МТД в Мінекономіки; 

• контроль якості виконання робіт.



Проект буде вважатись розпочатим, якщо виконане 
як мінімум наступне:

➢ Міська рада отримала затвердження центрального уряду (якщо потрібне) 
для муніципальної гарантії щодо кредиту НЕФКО, і гарантійна угода 
підписана .

➢ Грантова угода з отримувачем грантових коштів (яким, зазвичай, є 
позичальник) підписана (якщо грант виділяється).

➢ Позичальник коштів НЕФКО (комунальне підприємство чи сама 
міськрада) створив ГРП.

➢ Консультант для підтримки ГРП найнятий та мобілізувався .

➢ План закупок та реалізації проекту отримав «не заперечую» від НЕФКО та 
позичальника коштів НЕФКО.



Вимоги до підрядників

➢ Фінансовий, технічний та виробничий потенціал, потужності, необхідні для
виконання умов Контракту.

➢ Середньорічний дохід Учасника протягом попередніх трьох років був
щонайменше у два рази більшим від ціни тендерної пропозиції.

➢ У разі подання тендеру СПКА, лідируючий партнер повинен задовольняти цій
вимозі щонайменше на 50%;

➢ Успішне постачання подібного Устаткування та послуг іншим замовникам –
принаймні, п’ять (5) подібних контрактів за останні п’ять років;

➢ Учасник тендеру (кожний партнер СПКА) не є банкрутом і проти нього не
відкриті провадження щодо неплатоспроможності або банкрутства
відповідно до положень чинного законодавства



Тендерна пропозиція повинна містити наступні 
документи

a) супровідний лист (зразок в Розділі IІІ);

b) заповнені Таблиці цін (зразок в Розділі IІІ);

c) письмове підтвердження того, що підписант Тендерної пропозиції має право на
такий підпис;

d) документальні докази того, що запропоновані Устаткування та суміжні роботи є
прийнятними;

e) документальні докази

a) відповідності кваліфікації (вимоги в Розділі II, до заповнення – форма, наведена
в Розділі IІІ);

b) Відповідності запропонованого Устаткування та суміжних робіт Тендерній
документації (форма в Розділі IІІ);

f) у випадку подачі Тендерної пропозиції СПКА – угода про СПКА



Спільне підприємство, консорціум або асоціація

Якщо Підрядник є спільним підприємством, консорціумом або асоціацією двох
і більше осіб (СПКА), всі члени несуть солідарну відповідальність перед
Замовником за виконання контрактних зобов'язань

▪ СПКА призначає одного представника, який буде
діяти в ролі керівника з правом підпису від імені
СПКА.

▪ Склад СПКА не повинен змінюватися без
попередньої згоди Замовника.



Запити на роз'яснення

Всі запити щодо роз'яснення вимог тендерної документації - в
письмовій формі; відповіді на такі запити - також надаються в
письмовій формі

Журнал реєстрації клопотань і отриманих
відгуків зберігається і додається до Звіту з
оцінки тендерних пропозицій



Конфіденційність і безпристрасність

✓Всі члени Комітету з оцінки тендерних
пропозицій підписують «Декларацію про
безпристрасність та конфіденційність»

Ніяких телефонних розмов і зустрічей з
учасниками після розкриття тендерних
пропозицій, тільки офіційні письмові запити на
роз'яснення



Попередній розгляд тендерних 
пропозицій

Кожна пропозиція попередньо розглядається на 
предмет:

a) її підписання належним чином та наявності 
довіреності

b) укомплектованості документів, правильності їх 
складання 

c) відсутності помилок в розрахунках



Отримання платежів за контрактом

➢ Передоплата: 30% від Ціни Контракту.

➢ Проміжна оплата: 60% вартості
поставленого Устаткування та
виміряної вартості виконаних Суміжних
робіт

➢ Після прийняття: 10% від Ціни
Контракту за одержане Устаткування та
виконані роботи



Графік виконання робіт за контрактом

➢ Всі терміни попередньо прописані в тендерній документації (розділ V
«Вимоги Замовника»), і потім перенесені в контракт;

➢ Терміни виконання - обов'язкові до виконання,



КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

БІЛОЦЕРКІВСЬКА 
МІСЬКА РАДА

Білоцерківська міська рада
https://bc-rada.gov.ua


