
 

ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

 

Від 15.07.2021 р. №1688 

м. Вінниця 

 

 
Про проєкт рішення міської ради 

«Про надання згоди комунальному  

підприємству Вінницької міської ради  

«Вінницяміськтеплоенерго» на участь  

в інвестиційному проєкті за  

програмою «Підтримка системи  

централізованого теплопостачання  

Швеція-Україна (SUDH)»  

 

 

Керуючись п. 1 ч.2 ст.52 та ч.6 ст.59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 

 

В И Р І Ш И В: 

 

1. Схвалити проєкт рішення міської ради «Про надання згоди 

комунальному підприємству Вінницької міської ради 

«Вінницяміськтеплоенерго» на участь в інвестиційному проєкті за програмою 

«Підтримка системи централізованого теплопостачання Швеція-Україна 

(SUDH)» згідно з додатком до даного рішення. 

2.  Подати даний проект рішення на розгляд міської ради. 

3.  Відділу організаційного забезпечення та діловодства апарату міської 

ради та її виконкому подати дане рішення до секретаріату міської ради для 

включення до проекту порядку денного чергової сесії міської ради.  

4.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

міського голови М. Форманюка. 

 

 

 

Секретар міської ради      П. Яблонський 
 

 

 

 



Додаток до рішення 

         виконавчого комітету 

міської ради  

         від 15.07.2021 р. №1688 
                                              

Проект рішення міської ради 

 

Про надання згоди комунальному  

підприємству Вінницької міської ради  

«Вінницяміськтеплоенерго» на участь  

в інвестиційному проєкті за  

програмою «Підтримка системи  

централізованого теплопостачання  

Швеція-Україна (SUDH)»  

 

З метою підготовки та реалізації інвестиційного проєкту для 

комунального підприємства Вінницької міської ради 

«Вінницяміськтеплоенерго» за програмою «Підтримка централізованого 

теплопостачання Швеція-Україна (SUDH)» від Північної екологічної 

фінансової корпорації НЕФКО для покращення якості послуг 

централізованого теплопостачання та постачання гарячої води мешканцям 

Вінницької міської територіальної громади по вулицях Пирогова, Матроса 

Кошки, Князів Коріатовичів, що передбачено Схемою теплопостачання  

м. Вінниці на період до 2030 року затвердженої рішенням виконавчого 

комітету міської ради від 28.01.2021 р. № 203, керуючись підпунктом 5 пункту 

а статті 28, частиною 1 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», Вінницька міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати згоду комунальному підприємству Вінницької міської 

ради «Вінницяміськтеплоенерго» (надалі – КП ВМР 

«Вінницяміськтеплоенерго») на участь у інвестиційному проєкті за 

програмою «Підтримка централізованого теплопостачання Швеція-Україна 

(SUDH)» від Північної екологічної фінансової корпорації (надалі – NEFCO). 

2. Погодити залучення кредиту КП ВМР 

«Вінницяміськтеплоенерго» від NEFCO під гарантію Вінницької міської ради 

(надалі – Гарант) для реалізації інвестиційного проєкту «Реконструкція 

системи теплозабезпечення мікрорайонів по вул. Пирогова, по вул. М.Кошки, 

по вул. Князів Коріатовичів» (надалі – Проєкт), згідно з наведеними нижче 

істотними умовами:  

2.1. Загальний обсяг та валюта фінансування Проєкту: до 9 758 000 

(дев’ять мільйонів сімсот п’ятдесят вісім тисяч євро). 

2.1.1. Кредит NEFCO – до 5 000 000 (п’ять мільйонів євро). 

2.1.2. Інвестиційний грант Фонду «Швеція-Україна: Підтримка 

централізованого теплопостачання», що адмініструється NEFCO – до 

1 500 000 (один мільйон п’ятсот тисяч євро).  

2.1.3 Грант на надання послуг з технічної підтримки діяльності Групи 

управління проєктом від Sida-NEFCO з Консультаційної підтримки. 



2.1.4. Власні кошти КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго» – до 3 258 000 

(три мільйони двісті п’ятдесят вісім тисяч євро). 

2.2. Умови кредиту:  

-   6-місячна ставка Euribor плюс маржа 5,75% річних;  

- разова комісія у розмірі 1,0% від загальної суми кредиту, яка 

сплачується упродовж 60 днів після підписання Кредитного договору або ж до 

першої виплати коштів кредиту з боку NEFCO (у залежності від того, що 

настане раніше);  

- комісія за доступність коштів кредитної лінії у розмірі 0,5% річних, яка 

нараховується з дати підписання Кредитного договору на ту частину суми 

кредиту, яка залишається невикористаною; 

- доступність кредиту 36 місяців після підписання Кредитного договору, 

за умови, що перша виплата кредиту з боку NEFCO здійснюється упродовж 12 

місяців після підписання Кредитного договору. 

- пільговий період становить перші 30 місяців після підписання 

Кредитного договору та застосовується тільки до платежів із повернення тіла 

кредиту; 

- виплати кредиту проводяться  12 траншами; 

- повернення кредиту рівними платежами, починаючи з першої дати 

повернення, через 30 місяців після підписання Кредитного договору.  

- витрати у розмірі до 18 000 євро на послуги зовнішнього юрисконсульта. 

- додаткова маржа 8,0% річних до відсоткової ставки за будь-який 

затриманий платіж. 

2.3. Кінцевий строк кредиту – до 9 років після підписання Кредитного 

договору, упродовж яких кредит має бути повністю погашений рівними 

виплатами за кожні шість місяців, наступні після завершення пільгового 

періоду. 

2.4. Сплата відсотків за користування кредитом та виплат з погашення 

кредиту здійснюється у строки та згідно з умовами, встановленими Кредитним 

договором між КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго» та NEFCO.  

2.5. Кредит надається під місцеву гарантію Вінницької міської ради. 

3. Надати дозвіл КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго» в особі 

генерального директора Максима Білика на укладання та підписання: 

3.1   Кредитного договору з NEFCO на умовах, вказаних у пункті 2 

рішення. 

3.2  Договору про грант з NEFCO. 

3.3  Інших документів та договорів, необхідних для реалізації 

Проєкту. 

4. Дане рішення набуває чинності після прийняття 

Антимонопольним комітетом України відповідного рішення щодо 

допустимості державної допомоги у вигляді місцевої гарантії для конкуренції, 

а також після погодження Міністерством фінансів України обсягів та умов цієї 

місцевої гарантії (після настання більш пізньої дати). 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні 

комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства та 

комунальної власності (П. Бабій). 

 

В.о. керуючого справами виконкому                                  С. Чорнолуцький 


