
 
ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
 

 

 

Від 28.04.2017 № 732                 18 сесія 7 скликання 
     м. Вінниця 

 

 

Про підтримку участі комунального 

підприємства Вінницької міської ради 

«Вінницяміськтеплоенерго» у проекті 

«Програма розвитку муніципальної 

інфраструктури України» за рахунок коштів 

Європейського інвестиційного банку  

 

З метою підвищення якості послуг з централізованого теплопостачання, 

впровадження енергозберігаючих технологій та покращення якості роботи 

комунального підприємства Вінницької міської ради 

«Вінницяміськтеплоенерго», враховуючи Фінансову угоду між Україною та 

Європейським інвестиційним банком (проект «Програма розвитку 

муніципальної інфраструктури України»), ратифіковану Законом України від 

03.02.2016р. № 975-VIII, відповідно до статті 26, частини 1 статті 59, частини 2 

статті 70, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Підтримати участь комунального підприємства Вінницької міської 

ради «Вінницяміськтеплоенерго» (надалі - Підприємство) у реалізації проекту 

«Програма розвитку муніципальної інфраструктури України» (субпроект щодо 

централізованого теплопостачання) шляхом залучення коштів позики від 

Європейського інвестиційного банку на умовах, визначених Фінансовою 

угодою, в обсязі 10,4 млн. євро (десять мільйонів чотириста тисяч євро) для 

фінансування проекту «Реконструкція системи теплопостачання мікрорайону 

Вишенька-Слов’янка в м. Вінниця» згідно з наведеними нижче умовами: 

1.1. Загальний період погашення кредиту (з врахуванням пільгового 

періоду) – 22 роки.  

1.2. Пільговий період – 5 років.  

1.3. Відсоткова ставка – передбачена статтею 3 Фінансової угоди.  

1.4. Строк реалізації субпроекту – до 5 років. 



2. Надати дозвіл Підприємству в особі генерального директора Сергія 

Валерійовича Бульбаса на укладання Угоди про передачу коштів позики з 

Міністерством фінансів України, Міністерством регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального господарства України, Національною 

комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та 

комунальних послуг, Вінницькою міською радою. 

3. Доручити міському голові Моргунову С.А. підписати Угоду про 

передачу коштів позики між Міністерством фінансів України, Міністерством 

регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 

України, Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері 

енергетики та комунальних послуг, та КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго» в 

рамках реалізації проекту «Програма розвитку муніципальної інфраструктури 

України» (субпроект щодо централізованого теплопостачання) для реалізації 

проекту «Реконструкція системи теплопостачання мікрорайону Вишенька-

Слов’янка в м. Вінниця». 

4. Департаменту енергетики, транспорту та зв’язку міської ради 

щорічно звітувати перед міською радою про виконання спільного з 

Європейським інвестиційним банком проекту «Реконструкція системи 

теплопостачання мікрорайону Вишенька-Слов’янка в м. Вінниця». 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань житлово-комунального господарства та комунальної 

власності (О.Дан). 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                   С. Моргунов 



Департамент енергетики, транспорту та зв’язку міської ради  

Огородник Таїса Іванівна  

Головний бухгалтер, начальник відділу бухгалтерського обліку та економічного  

аналізу 

 
 

 


