
 

ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

 

Від 15.07.2021 р. №1689 

м. Вінниця 

 
Про затвердження висновку щодо  

доцільності залучення кредиту  

від Північної екологічної фінансової  

корпорації НЕФКО для реалізації 

інвестиційного проєкту  

«Реконструкція системи теплозабезпечення 

мікрорайонів по вул. Пирогова,  

по вул. М.Кошки, по вул. Князів Коріатовичів» 

під гарантію Вінницької міської ради  

 

Розглянувши інвестиційний проєкт «Реконструкція системи 

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

вул. Князів Коріатовичів», відповідно до Постанови Кабінету Міністрів 

України від 14 травня 2012 року №541 «Про затвердження Порядку надання 

місцевих гарантій» зі змінами, керуючись ст. 27, ст. 35, ч.1 ст.52 та ч.6 ст.59 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет 

міської ради 

ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити висновок щодо доцільності залучення комунальним 

підприємством Вінницької міської ради «Вінницяміськтеплоенерго» (надалі –   

КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго») кредиту від Північної екологічної 

фінансової корпорації (надалі – NEFCO) для реалізації інвестиційного проєкту 

«Реконструкція системи теплозабезпечення мікрорайонів по  

вул. Пирогова, по вул. М.Кошки, по вул. Князів Коріатовичів», під гарантію 

Вінницької міської ради, згідно з додатком до даного рішення.  

2. Доручити департаменту енергетики, транспорту та зв’язку міської 

ради підготувати та надіслати до Антимонопольного комітету України 

повідомлення про нову державну допомогу в частині надання гарантії міської 

ради на отримання кредиту.  



3. Доручити департаменту фінансів міської ради підготувати та 

надіслати до Міністерства фінансів України документи для погодження обсягу 

та умов надання місцевої гарантії для забезпечення виконання боргових 

зобов’язань КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго». 

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. №1689 

 

 

 

ВИСНОВОК 

щодо доцільності залучення кредиту від Північної екологічної фінансової 

корпорації НЕФКО для реалізації інвестиційного проєкту «Реконструкція 

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

по вул. Князів Коріатовичів» під гарантію Вінницької міської ради  

 

 

На сучасному етапі розвитку в Вінницькій міській територіальній 

громаді існує проблема стабільного енергозабезпечення населення, яка 

вимагає посилення ефективності використання енергоресурсів. 

На сьогодні теплопостачання є однією з найбільш енерговитратних 

підгалузей житлово-комунального господарства. Враховуючи постійне 

зростання цін на енергоресурси, особливо на природний газ та електроенергію, 

перед територіальною громадою постала необхідність реформування галузі 

теплопостачання. 

Одним з шляхів вирішення даної проблеми є технологічне оновлення та 

використання альтернативних видів палива комунальним підприємством 

Вінницької міської ради «Вінницяміськтеплоенерго» шляхом заміни морально 

застарілого та вже фізично зношеного устаткування на сучасне обладнання, 

впровадження новітніх технологій тощо.  

Проєкт «Реконструкція системи теплозабезпечення мікрорайонів по вул. 

Пирогова, по вул. М.Кошки, по вул. Князів Коріатовичів» (надалі – Проєкт), 

який реалізується в рамках програми «Швеція-Україна: підтримка 

централізованого теплопостачання» (надалі – SUDH) від NEFCO, відповідає 

Схемі теплопостачання міста Вінниці на період до 2030 року і Концепції 

інтегрованого розвитку м. Вінниці 2030. 

Загальною метою Проекту є підвищення надійності роботи 

комунального підприємства Вінницької міської ради 

«Вінницяміськтеплоенерго», покращення кількісних та якісних показників 

надання послуг з теплопостачання та гарячого водопостачання мешканцям 

мікрорайону, зокрема на вулицях Пирогова, Матроса Кошки, Князів 

Коріатовичів, Марії Литвинко-Вольгемут шляхом впровадження інноваційних 

рішень. 

1. Зміст Проєкту:  

1.1.  Реконструкція газової котельні по вул. М. Кошки, 12 з 

використанням трьох енергоефективних газових котлів потужністю по 12 МВт 

кожен. 

1.2. Встановлення біопаливного котла з економайзером потужністю  

4,2 МВт. 



1.3.  Об’єднання та реконструкція теплових мереж від котельні по  

вул. М. Кошки, 12 до котелень по вул. Князів Коріатовичів, 143, Пирогова, 107 

та центральних теплових пунктів загальною протяжністю 4 км у двотрубному 

обчисленні, що дасть змогу підключити теплове навантаження до сучасної 

енергоефективної котельні по вул. М. Кошки,12 та вивести з експлуатації 

зношені теплові мережі.  

1.4. Встановлення 49 індивідуальних теплових пунктів (надалі – ІТП), що 

дасть змогу перейти з чотирьохтрубної системи теплопостачання на двотрубну 

та вивести з експлуатації 9 центральних теплових пунктів. 

1.5.  Реконструкція центральних теплових пунктів (надалі – ЦТП) із 

встановленням нових енергоефективних насосів з частотним управлінням. 

2.   Цілі Проєкту: 

2.1. Зменшити залежність комунального підприємства Вінницької 

міської ради «Вінницяміськтеплоенерго» від зовнішніх енергоресурсів, 

зокрема природного газу та електроенергії. 

2.2. Покращити роботу системи централізованого теплопостачання та її 

ефективності. 

2.3. Підвищити якість послуг централізованого постачання теплової 

енергії та постачання гарячої води для мешканців мікрорайонів по вулицях 

Пирогова, Матроса Кошки, Князів Коріатовичів, Марії Литвиненко-Вольгемут  

в місті Вінниці.  

2.4. Поліпшити екологічну ситуацію в територіальній громаді за рахунок 

скорочення викидів оксидів вуглецю та діоксидів азоту. 

3. Завдання, які необхідно виконати для досягнення поставлених 

цілей: 

3.1 Замінити газові котли на три енергоефективні котли з економайзером 

12,0 МВт кожен, для досягнення високого коефіцієнту корисної дії.  

3.2 Встановити біопаливний котел з економайзером потужністю  

4,2 МВт, буферною ємністю та системою очищення продуктів згорання та 

інше обладнання. 

3.3 Побудувати нову під'їзну дорогу з вул. Р. Скалецького до котельні по 

вул. М. Кошки, 12. 

3.4 Побудувати на території котельні по вул. М. Кошки, 12 склад з 

автоматичним подаванням тріски в топку котла та  автомобільними вагами при 

в’їзді на територію. 

3.5 Прокласти 4 км теплових мереж у двотрубному обчисленні  від 

котельні по вул. М. Кошки, 12 до котелень по вул. Князів Коріатовичів, 143, 

Пирогова, 107 та центральних теплових пунктів та вивести з експлуатації 

зношені теплові мережі. 

3.6 Встановити в житлових будинках ІТП по незалежній схемі з 

теплообмінниками на опалення та гаряче водопостачання в кількості 49 шт. 

3.7 Модернізувати ЦТП зі встановленням нових енергоефективних 

насосів з частотним управлінням. 

4. Очікувані результати Проєкту: 

4.1  Створення у територіальній громаді сучасного й енергоефективного 

централізованого теплопостачання. 



4.2  Підвищення якості послуг централізованого опалення та постачання 

гарячої води для мешканців мікрорайонів по вулицях Матроса Кошки, 

Пирогова, Князів Коріатовичів, Марії Литвиненко- Вольгемут.  

4.3 Зниження витрат палива, електроенергії, води при виробництві 

теплової енергії внаслідок встановлення сучасного ефективного обладнання. 

5. Вплив Проєкту на економічний та соціальний розвиток: 

5.1 Економічний ефект: 

5.1.1 Зменшення споживання природного газу на 5 634 тис. м3 в рік. 

5.1.2 Зменшення споживання електричної енергії на 436 МВт*год в рік. 

5.1.3 Зменшення експлуатаційних витрат на 78 тис. євро в рік. 

5.1.4 Загальний економічний ефект після впровадження проєкту 

складатиме 818 тис. євро. 

5.2 Соціальний та екологічний ефект: 

5.2.1 Поліпшення якості надання послуг, що дозволить підвищити 

соціальну привабливість даного мікрорайону для жителів міста. 

5.2.2 Зменшення викидів СО2 на 11 306 тон/рік. 

5.2.3 Скорочення кількості аварійних випадків на мережах 

теплопостачання. 

6. Загальна інвестиційна вартість Проєкту ‒ до 9 758 000 (дев’ять 

мільйонів сімсот п’ятдесят вісім тисяч євро). 

7. Термін реалізації Проєкту ‒ 2021-2024 роки.  

8. Джерела фінансування Проєкту:  

8.1 Власні кошти КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго» ‒ до 3 258 000 

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

8.2 Довгостроковий кредит NEFCO:  до 5 000 000 (п’ять мільйонів євро). 

8.3 Інвестиційний грант Фонду «Швеція-Україна: Підтримка 

централізованого теплопостачання», що адмініструється NEFCO: до 1 500 000 

(один мільйон п’ятсот тисяч євро). 

8.4 Грант на надання послуг з технічної підтримки діяльності Групи 

управління проєктом від Sida-NEFCO з Консультаційної підтримки. 

9. Кінцевий термін погашення кредиту: до 9 років після підписання 

Договору кредитування.  

10. 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 Договору кредитування 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 Договору кредитування на ту частину суми 

кредиту, яка залишається невикористаною; 

- доступність кредиту 36 місяців після підписання Договору 

кредитування, за умови, що перша виплата кредиту з боку NEFCO 

здійснюється упродовж 12 місяців після підписання Договору кредитування. 

- пільговий період становить перші 30 місяців після підписання 

Договору кредитування 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 Договору кредитування.  

- витрати у розмірі до 18 000 євро на послуги зовнішнього 

юрисконсульта. 

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

затриманий платіж. 

11. Оцінка ефективності Проєкту:  

11.1 Внутрішня норма рентабельності (IRR): 4 %. 

11.2 Термін окупності Проєкту: 11,4 роки. 

Враховуючи викладене, доцільно дозволити КП ВМР 

«Вінницяміськтеплоенерго» здійснити проєкт «Реконструкція системи 

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

вул. Князів Коріатовичів». 

 

 

В.о. керуючого справами виконкому                                   С. Чорнолуцький 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


