
 

 

 

ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

Від 25.11.2021 р.  №2887 

м. Вінниця                                                                   

 

Про проєкт рішення міської ради 

«Про надання місцевої гарантії у 2021 році» 

 

 

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

самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради   

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Схвалити проєкт рішення міської ради  «Про надання місцевої гарантії у 

2021році» (додається). 

2.  Подати  вищезазначений проєкт рішення на розгляд міської ради. 

3. Відділу організаційного забезпечення та діловодства апарату міської ради 

та її виконкому надати дане  рішення до секретаріату міської ради для 

включення до проєкту порядку денного чергової сесії міської ради. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови А. Очеретного. 

 

 

 

 

Міський голова                                                                          С. Моргунов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Додаток 

до рішення виконавчого комітету 

міської ради 

від 25.11.2021 р. № 2887 

 

Проєкт рішення міської ради 

 

Про надання місцевої  

гарантії у 2021 році 

 

З метою реалізації інвестиційного проєкту «Реконструкція системи 

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

Князів Коріатовичів» за програмою «Підтримка централізованого 

теплопостачання Швеція-Україна (SUDH)» від Північної Екологічної 

Фінансової Корпорації (НЕФКО), відповідно до листа департаменту 

енергетики, транспорту та зв’язку від 09.08.2021р. №21-00-007-53604,  

постанови Кабінету Міністрів України від 14 травня 2012 року №541 «Про 

затвердження Порядку надання місцевих гарантій» зі змінами, статті 70 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 17 та 74 

Бюджетного кодексу України, рішення міської ради від 24.12.2020 №52 «Про 

бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік» (зі змінами), 

рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради від 15.07.2021р. № 

1689 "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", керуючись статтею 25, частини 1 статті 

59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл комунальному підприємству Вінницької міської 

ради «Вінницяміськтеплоенерго» (надалі - Позичальник ), що знаходиться за 

адресою вул. 600-річчя, 13, м. Вінниця, 21021, Україна, на укладання 

Кредитного договору (надалі - Кредитний договір) з Північною Екологічною 

Фінансовою Корпорацією (НЕФКО) (надалі - Кредитор) 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: 

1.1  Обсяг та валюта кредиту: до 5 000 000 (п’ять мільйонів) євро. 

1.2 Строк кредиту – до 9 років після підписання Кредитного договору. 

1.3  Відсоткова ставка за користування кредитом: 6-місячна ставка 

Euribor плюс маржа 5,75% річних. Відсотки сплачуються у першу дату 

повернення, яка настає після першої виплати кредиту з боку Північної 

Екологічної Фінансової Корпорації (НЕФКО), і потім кожні шість (6) місяців 



 

у дати повернення. Якщо облікова ставка (Euribor) у будь-який час протягом 

строку кредиту є нижчою за нуль, вона буде вважатися нульовою. 

1.4 Пеня за затримку: щодо будь-якого затриманого платежу – 

додаткова маржа 8,0% річних до відсоткової ставки. 

1.5  Разова комісія у розмірі 1,0% від суми кредиту, яка сплачується 

упродовж 60 днів після підписання Кредитного договору або ж до першої 

виплати коштів кредиту з боку Північної Екологічної Фінансової Корпорації 

(НЕФКО) у залежності від того, що настане раніше. 

1.6  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. Зазначена комісія 

сплачується щопівроку у дати повернення кредиту. 

1.7 Власне фінансування з боку Позичальника – не менше 10% від 

вартості витрат за Проєктом, за рахунок власних коштів та внесків у 

негрошовій формі. 

1.8  Доступність кредиту: 36 місяців після підписання Кредитного 

договору, за умови, що перша виплата кредиту з боку Північної Екологічної 

Фінансової Корпорації (НЕФКО) здійснюється упродовж 12 місяців після 

підписання Кредитного договору. 

1.9 Виплата кредиту: до 12 траншів для фінансування допустимих 

витрат за проєктом, у разі виконання умов, які будуть визначені у Кредитному 

договорі. Мінімальна сума виплати кредиту з боку Північної Екологічної 

Фінансової Корпорації (НЕФКО) становить 200 000 (двісті тисяч) євро, за 

винятком останньої виплати, яка може бути меншою за 200 000 (двісті тисяч) 

євро. 

1.10  Пільговий період становить перші 30 місяців після підписання 

Кредитного договору та застосовується тільки до платежів із повернення тіла 

кредиту, а не до платежів із сплати відсотків. 

1.11  Повернення кредиту: рівними платежами, починаючи з першої 

дати повернення, через 30 місяців після підписання Кредитного договору.  

1.12 Дострокове повернення: у будь-яку дату повернення після 

завершення пільгового періоду, за умов сплати комісії за дострокове 

повернення у розмірі 2,0% від суми, що достроково повертається. 

Мінімальний розмір суми, що достроково повертається, становить 500 000 

(п’ятсот тисяч) євро. 

1.13  Витрати у розмірі до 18 000 євро на послуги зовнішнього 

юрисконсульта, прийнятного для Північної Екологічної Фінансової 

Корпорації (НЕФКО), для надання правового висновку щодо Кредитного 

договору, Договору про грант (як визначено нижче) та документації щодо 

місцевої гарантії – несе Позичальник. 

1.14 Сплата відсотків за користування кредитом та виплат з погашення 

кредиту здійснюється щопівроку згідно з умовами, встановленими Кредитним 

договором між комунальним підприємством Вінницької міської ради 

«Вінницяміськтеплоенерго» та Північною Екологічною Фінансовою 

Корпорацією (НЕФКО).  

1.15 Забезпечення: місцева гарантія Вінницької міської ради. 
 



 

2. Надати Кредитору місцеву гарантію для забезпечення виконання 

боргових зобов’язань Позичальника за Кредитним договором, укладеним на 

умовах, визначених пунктом 1 даного рішення, шляхом укладання Договору 

гарантії між Гарантом та Кредитором (надалі – Договір Гарантії).  

3. Місцеву гарантію надати на строк дії Кредитного Договору плюс 

6 місяців, але у будь-якому випадку до повного виконання боргових 

зобов'язань Позичальником. 

4. Встановити що місцева гарантія надається на всю суму боргових 

зобов'язань Позичальника номінованих у євро  відповідно до Кредитного 

договору. 

5. Надати дозвіл Позичальнику на отримання: 

5.1 Інвестиційного гранту від Фонду «Швеція - Україна: Підтримка 

Централізованого Теплопостачання», що адмініструється Північною 

Екологічною Фінансовою Корпорацією (НЕФКО), шляхом укладання між 

Позичальником та Північною Екологічною Фінансовою Корпорацією 

(НЕФКО) договору про грант (далі - Договір про грант) відповідно до таких 

умов: 

5.1.1 Обсяг та валюта інвестиційного гранту: до 1 500 000 (один мільйон 

п’ятсот тисяч) євро. 

5.1.2 Мета гранту: реалізація проєкту «Реконструкція системи 

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

Князів Коріатовичів». 

5.2  Гранту на надання послуг з технічної підтримки діяльності Групи 

Управління Проектом (ГУП), який надається від Трастового Фонду Sida-

НЕФКО з Консультаційної підтримки. 

6. Доручити та уповноважити: 

6.1 Вінницького міського голову Моргунова Сергія Анатолійовича 

вчиняти всі необхідні правочини та здійснювати всі передбачені чинним 

законодавством України дії, необхідні для надання місцевої гарантії 

Вінницької міської ради, в тому числі укласти від імені Вінницької міської 

ради Договір Гарантії з Кредитором на умовах, вказаних в даному рішенні. 

6.2 Генерального директора комунального підприємства Вінницької 

міської ради «Вінницяміськтеплоенерго» Білика Максима Сергійовича 

вчиняти всі необхідні правочини та здійснювати всі передбачені чинним 

законодавством України дії, необхідні для залучення кредиту та гранту 

Північної Екологічної Фінансової Корпорації (НЕФКО), в тому числі укласти 

з Кредитором Кредитний договір та Договір про Грант на умовах, вказаних в 

даному рішенні. 

7. Встановити розмір плати за надання гарантії 1200 (одна тисяча 

двісті) гривень за кожен рік на період дії Договору Гарантії з терміном сплати 

щороку не пізніше 1 липня (або протягом місяця після підписання Договору 

гарантії). 

8. Визначити, що відсутня необхідність надання Позичальником 

майнового або іншого забезпечення виконання зобов'язань за Договором про 

погашення заборгованості Позичальника перед Вінницькою міською 

територіальною громадою за виконання гарантійних зобов'язань. 



 

9. Уповноважити директора департаменту фінансів міської ради 

Луценко Наталію Дмитрівну на підписання договору про погашення 

заборгованості за виконання гарантійних зобов’язань між департаментом 

фінансів міської ради та комунальним підприємством Вінницької міської ради 

«Вінницяміськтеплоенерго». 

10. Департаменту фінансів міської ради щорічно протягом строку дії 

Договору Гарантії передбачати в проєкті бюджету Вінницької міської 

територіальної громади кошти для забезпечення виконання гарантійних 

зобов’язань перед Кредитором за Договором Гарантії, відповідно до умов 

частини 15 статті 17 Бюджетного Кодексу України. 

11. Дане рішення набуває чинності після погодження Міністерством 

фінансів України обсягів та умов цієї місцевої гарантії. 

12. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

комісію міської ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-

економічного розвитку (С. Ярова). 

 

 

 

В.о. керуючого справами виконкому                                  С. Чорнолуцький 

 


