
Рішення №1867-59-VI від 23.07.2015 p. 

Про залучення кредиту НЕФКО для фінансування інвестиційного проекту 
"Підвищення енергоефективності бюджетного закладу та вуличного 
освітлення в м. Славутич" 
З метою фінансування інвестиційного проекту 

"Підвищення енергоефективності бюджетного закладу та 
вуличного освітлення в м. Славутич", відповідно до листа 
Міністерства фінансів України №31-12110-22-21/21511 від 
30.06.2015 щодо погодження обсягу та умов здійснення за-
позичення, керуючись стст. 16, 74 Бюджетного кодексу 
України, пп. 26 п. 27 ч. 1 ст. 26 Закону України "Про місцеве 
самоврядування в Україні", міська рада 

В И Р І Ш И Л А : 
1. Здійснити зовнішнє місцеве запозичення шляхом залу-

чення кредиту від Північної екологічної фінансової корпора-
ції (НЕФКО) шляхом укладання кредитного договору між 
Північною екологічною фінансовою корпорацією (НЕФКО) та 
Славутицькою міською радою (надалі — Кредитний Договір) 
на наступних умовах: 

1.1. мета запозичення—фінансування впровадження за-
ходів проекту "Підвищення енергоефективності бюджетного 
закладу та вуличного освітлення в м. Славутич"; 

1.2. форма здійснення запозичення — укладання кредит-
ного договору з міжнародною фінансовою організацією; 

1.3. вид запозичення — зовнішній кредит (кредит від 
МФО); 

1.4. розмір (основна сума боргу) та валюта запозичен-
ня—4718662 грн. (Чотири мільйони сімсот вісімнадцять ти-
сяч шістсот шістдесят дві гривні 00 копійок); 

1.5. строк запозичення — 5 років (включаючи період від-
строчки до 1 року від дати підписання Кредитного Договору, 
але не більше, ніж 6 місяців після завершення проекту); 

1.6. відсотки за користування кредитними коштами ста-
новлять 3% річних; 

1.7. погашення кредиту здійснюється рівними щоквар-
тальними платежами, відповідно до умов Кредитного 
Договору, починаючи після завершення періоду відстрочки; 

1.8. сплата відсотків за кредитом здійснюється рівними 
щоквартальними платежами, відповідно до умов Кредитного 
Договору, починаючи з першої погодженої дати платежу, що 
припадає після надання першого траншу кредиту (період від-
строчки не застосовується до платежів зі сплати відсотків); 

1.9. розмір основної суми боргу за запозиченням стано-
вить 4718662 грн. (чотири мільйони сімсот вісімнадцять ти-
сяч шістсот шістдесят дві гривні 00 копійок), які надходимуть 
до міського бюджету у три транші на рахунок позичальника. 

2. Уповноважити заступника міського голови, начальника 
управління фінансів Славутицької міської ради 
(Зайченко Г.В.) вчиняти всі необхідні правочини та здійсню-
вати всі передбачені чинним законодавством України дії, 
пов'язані із залученням запозичення до міського бюджету 
Славутича шляхом отримання кредиту від міжнародної фі-
нансової організації "Північна екологічна фінансова корпо-
рація (НЕФКО)", з правом подавати та одержувати необхідні 
заяви, довідки та інші документи, вести переговори, оста-
точно погодити всі умови, укласти та підписати Кредитний 
Договір від імені Славутицької міської ради, а також підпису-
вати й надавати будь-які інші документи, правочини, повідо-
млення, які є необхідними для реалізації Кредитного 
Договору або які мають укладатися та/або надаватися 

Славутицькою міською радою у зв'язку з укладанням 
Кредитного Договору, а також вчиняти всі інші дії, пов'язані 
із здійсненням запозичення. 

3. Спрямувати кошти кредиту на фінансування інвести-
ційного проекту "Підвищення енергоефективності бюджет-
ного закладу та вуличного освітлення в м. Славутич" загаль-
ною вартістю 4718662 грн (Чотири мільйони сімсот вісім-
надцять тисяч шістсот шістдесят дві гривні 00 копійок), який 
передбачає комплекс заходів: 

- встановлення тепловідбивних екранів між стінами при-
міщень і радіаторами; 

- монтаж системи автоматичного регулювання споживан-
ня тепла (ІТП); 

- заміна вікон і зовнішніх дверей; 
- утеплення зовнішніх стін; 
- заміна ламп розжарення на енергозберігаючі люмінес-

центні лампи; 
- встановлення світлодіодних світильників по проспекту 

Дружби народів. 
4. Управлінню фінансів (Зайченко Г.В.) щорічно передба-

чати у міському бюджеті Славутича кошти, необхідні для 
здійснення витрат з виконання боргових зобов'язань міста 
до кінця дії цих зобов'язань. 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на першого 
заступника міського голови (Шевченко В. В.). 

В.о. міського голови, секретар ради 
Ю. К. ФОМІЧЕВ 


