
УКРАЇНА 
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШЕННЯ № 603

26 квітня 2018 р. 31 сесія 7 скликання

Про внесення змін та доповнень до Програми енергозбереження 
для населення та об’єднань співвласників багатоквартирних будинків 
(ОСББ) Вінницької області на 2015 -  2019 роки, затвердженої рішенням 

39 сесії обласної Ради 6 скликання від 14 липня 2015 року №928

Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи клопотання обласної державної 
адміністрації та висновки постійних комісій обласної Ради з питань житлово- 
комунального господарства, енергоефективності та енергозбереження, і з 
питань бюджету, фінансів та обласних програм, обласна Рада ВИРІШИЛА:

1. Внести до Програми енергозбереження для населення та об’єднань 
співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) Вінницької області 
на 2015 -  2019 роки, затвердженої рішенням 39 сесії обласної Ради 
6 скликання від 14 липня 2015 року №928 (далі -  Програма) такі зміни та 
доповнення:

1.1. Розділ Програми «Завдання Програми та результативні показники» 
викласти у новій редакції, згідно з додатком 1.

1.2. У пунктах 7, 9, 9.1 розділу Програми «Загальна характеристика 
Програми» цифри «22 400 тис. грн» замінити на «23 400 тис. грн».

1.3. Розділ Програми «Ресурсне забезпечення регіональної Програми» 
викласти у новій редакції, згідно з додатком 2.

1.4. Розділ Програми «Показники продукту регіональної (комплексної) 
Програми» викласти у новій редакції, згідно з додатком 3.

1.5. Розділ Програми «Напрями діяльності і заходи регіональної 
(комплексної) Програми» викласти у новій редакції, згідно з додатком 4.

2. Доповнити Програму додатком 7 «Порядок використання коштів, 
передбачених в обласному бюджеті для фінансової підтримки населення до 
впровадження відновлювальних джерел енергії» (додається).

3. Доповнити Програму додатком 8 «Договір про співробітництво щодо 
компенсації частини тіла кредиту на впровадження відновлювальних джерел 
енергії» (додається).

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії обласної 
Ради з питань житлово-комунального господарства, енергоефективності та 
енергозбереження (Ковальов А.Є.) та з Питань бюджету, фінансів та обласних 
програм (Мазур Г.Ф.). ' *

Голова обласної Ради А.ОЛІЙНИК



Додаток 1 
до рішення 31 сесії 
обласної Ради 7 скликання 
від 26 квітня 2018 року №603

Зміни до Розділу 5 «Завдання Програми та результативні показники» 
Програми енергозбереження для населення та об’єднань співвласників 
багатоквартирних будинків (ОСББ) Вінницької області на 2015 -  2019 

роки, затвердженої рішенням 39 сесії обласної Ради 6 скликання
від 14 липня 2015 року №928

Населення є на сьогодні найбільшим споживачем природного газу в
• • • • 'Зобласті. У 2014 році цією категорією спожито 605073,3 тис.м природного 

газу, що становить понад 61% від загального споживання усіма 
категоріями.

У рамках реалізації даної Програми розроблено ефективний механізм 
стимулювання впровадження енергозберігаючих заходів, який планується 
впровадити на період з 2015 по 2019 рік. Суть цього механізму полягає в 
тому, що обласний бюджет відшкодовує позичальникам 8% відсотків річних 
у національній валюті за кредитами, отриманими на заходи з 
енергозбереження, та за кредитами, отриманими на заходи, орієнтовані на 
використання альтернативних до газу джерел енергії.

Відповідно до цього механізму, відшкодування відсотків здійснюється 
на підставі договору про співробітництво між головним розпорядником 
коштів обласного бюджету, передбачених на фінансування заходів з 
енергозбереження, та кредитно-фінансовою установою.

Разом з тим, компенсація з обласного бюджету за кредитами 
отриманими на заходи з енергозбереження, здійснюється після 
перерахування Держенергоефективності бюджетних коштів, що підлягають 
відшкодуванню позичальникам, на рахунки відповідних уповноважених 
установ для погашення частини суми кредиту відповідно до «Порядку 
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення 
заходів щодо ефективного використання енергетичних ресурсів та 
енергозбереження» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 17 жовтня 2011 року №1056 (зі змінами та доповненнями).

Відшкодування відсотків здійснюється за кредитами залученими на 
впровадження таких енергозберігаючих заходів:



1) для членів об’єднань співвласників багатоквартирних будинків:

- обладнання та матеріали для облаштування індивідуальних теплових 
пунктів;

- регулятори теплового потоку за погодними умовами та відповідне 
додаткове обладнання і матеріали до них;

- вузли обліку води (гарячої, холодної) та теплової енергії, зокрема 
засоби обліку та відповідне додаткове обладнання і матеріали до них;

- вікна з двокамерними енергоефективними склопакетами (з 
енергозберігаючим склом) для місць загального користування (зокрема, 
під’їздів, підвалів, технічних приміщень, горищ);

- матеріали для проведення робіт з теплоізоляції зовнішніх стін, 
підвальних приміщень, горищ, покрівель та фундаментів;

- матеріали та обладнання для модернізації систем освітлення місць 
загального користування (у тому числі щодо заміни електропроводки, ламп 
та патронів до них, встановлення автоматичних вимикачів);

- надання послуг по монтажу енергозберігаючого обладнання.
2) для населення:

б) одноквартирні житлові будинки:

- котли з використанням будь-яких видів палива та енергії (за винятком 
природного газу);

- радіатори опалення з терморегуляторами;

вікна з двокамерними енергоефективними склопакетами (з 
енергозберігаючим склом);

- рекуператори тепла вентиляційного повітря;

- вузли обліку води (гарячої, холодної), зокрема засоби обліку та 
відповідне додаткове обладнання і матеріали;

- матеріали для проведення робіт з теплоізоляції зовнішніх стін, 
підвальних приміщень, горищ, покрівель та фундаментів;

- теплові насоси;

- сонячні колектори для виробництва теплової енергії та підігріву води;

- надання послуг по монтажу енергозберігаючого обладнання.

в) квартири у багатоквартирних житлових будинках:

- котли з використанням будь-яких видів палива та енергії (за винятком 
природного газу); у

- радіатори опалення з терморегуляторами;



- вікна з двокамерними енергоефективними склопакетами (з 
енергозберігаючим склом);

- вузли обліку води (гарячої, холодної) та теплової енергії, зокрема 
засоби обліку та відповідне додаткове обладнання і матеріали;

- надання послуг по монтажу енергозберігаючого обладнання.

Упродовж терміну дії урядової Програми кредитування протягом 2014 
року у Вінницькій області населенням отримано 62 кредити на придбання 
твердопаливних котлів на загальну суму 836,7 тис. грн. Протягом п’яти 
місяців 2015 року отримано 106 кредитів на придбання твердопаливних 
котлів на загальну суму 1656,3 тис. грн. та 18 кредитів у сумі 441,3 тис.грн. 
на інші енергозберігаючі заходи.

Таким чином, спостерігається чітка тенденція до збільшення кількості 
кредитів та їх вартості, що свідчить про підвищення рівня довіри населення 
до держави, а також про те, що населення все частіше схиляється до 
комплексного вирішення проблем енергозбереження.

Окрім того, з метою стимулювання населення до використання 
відновлювальних джерел енергії програмою передбачається компенсація 
частини суми кредиту у розмірі 15%, але не більше 25 тис.грн, отриманого в 
кредитно-фінансовій установ на придбання приватних сонячних 
електростанцій встановленою потужністю до ЗО кВт. Компенсація тіла 
кредиту здійснюється на підставі договору про співробітництво щодо 
компенсації частини тіла кредиту на впровадження відновлювальних джерел 
енергії між головним розпорядником коштів обласного бюджету, 
передбачених на фінансування заходів з енергозбереження, та кредитно- 
фінансовою установою.

Таблиця 1 -  Результативні показники виконання Програми 
енергозбереження для населення та об’єднань співвласників 
багатоквартирних будинків (ОСББ) Вінницької області у 2015-2019 роках

№ Заходи 2015 рік 2016 рік 2017 рік 2018 рік 2019 рік

1 Компенсація 
відсотків за надані 

фінансово- 
банківськими 

установами позики 
населенню на 

енергозберігаючі 
заходи (тис.грн)

1900 10000 3000 3000 4000

---Г72--------- П



№ Заходи 2015 рік 2016 рік 2017 рік 2018 рік 2019 рік

2
Кількість 

позичальників 
(наростаючим 

підсумком) (чол.)

2300 6900 11500 16100 20700

3

Компенсація суми 
кредиту для 

населення на 
придбання 

приватних сонячних 
електростанцій, 

(тис.грн)

- - - 500 1000

4

Кількість 
позичальників 
(наростаючим 

підсумком) (чол.)
- - - 20 60

Заступник голови обласної Ради ^ПХміль



Додаток 2 
до рішення 31 сесії 
обласної Ради 7 скликання 
від 26 квітня 2018 року №603

Зміни до розділу Програми «Ресурсне забезпечення Програми енергозбереження 
для населення та об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) 

Вінницької області на 2015 — 2019 роки, затвердженої рішенням 39 сесії 
обласної Ради 6 скликання від 14 липня 2015 року №928

тис. грн
Обсяг коштів, які 

пропонується 
залучити на 
виконання 
Програми

Заходи, на які 
спрямовуються 

кошти
2015 рік 2016 рік 2017 рік 2018 рік 2019 рік Всього 

витрат на 
виконання 
Програми

Обсяг ресурсів 
всього, в тому 

числі:
1900 10000 3000 3500 5000 23400

Державний
бюджет

“ - - - - - -

обласний бюджет

Сплата відсотків 
за надані 

фінансово- 
банківськими 
установами 

позики 
населенню на 

енергозберігаючі 
заходи

1900 10000 3000 3000 4000 21900

Компенсація 
суми кредитів, 
залучених на 

придбання 
населенням 
приватних 
сонячних 

електростанцій

- - - 500 1000 1500

кошти не 
бюджетних 

джерел

Заступник голови обласної Ради І.Хміль



Додаток З 
до рішення 31 сесії 
обласної Ради 7 скликання 
від 26 квітня 2018 року №603

Зміни до розділу «Показники продукту Програми енергозбереження для 
населення та об’єднань співвласників багатоквартирних будинків 

(ОСББ) Вінницької області на 2015 -  2019 роки, затвердженої рішенням 
39 сесії обласної Ради 6 скликання від 14 липня 2015 року №928

№
з/
п

Н
аз

ва
по

ка
зн

ик
а

О
ди

ни
ця

ви
м

ір
у

Ви
хі

дн
і 

да
ні

 
на 

по
ча

то
к 

дії
 П

ро
гр

ам
и 2015 2016 2017 2018 2019 Всього за 

період дії 
програми 

(або до 
кінця дії 

Програми)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
І Показники продукту Програми

1

Кількість
позичальників
(наростаючим

підсумком)

чол. - 2300 6900 11500 16100 20700 20700

2

Кількість 
приватних СЕС, на 

придбання яких 
отримано 

компенсацію з 
обласного бюджету

од. - - - 20 40 60

II Показники ефективності Програми

1

Фактичне 
споживання 

природного газу на 
опалення 

населенням

тис.
м3 605073,3 586921,1 568768,9 550616,7 558100,3 532464,5 90761

2

Сумарне річне 
виробництво 

електроенергії, 
приватними СЕС, 

придбаними з 
отриманням 

компенсації з 
обласного бюджету

тис.
кВт-
год.

- - - - 195,9 391,8 587,7

Заступник голови обласної Ради І.Хміль



Додаток 4 
до рішення 31 сесії 
обласної Ради 7 скликання 
від 26 квітня 2018 року №603

Зміни до розділу Програми «Напрями діяльності та заходи регіональної Програми енергозбереження для населення та 
об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) Вінницької області на 2015 -  2019 роки, затвердженої

рішенням 39 сесії обласної Ради 6 скликання від 14 липня 2015 року №928

№ з/п Назва напряму 
діяльності 

(пріоритетні 
завдання)

Перелік заходів Програми Термін
виконання

заходу

Виконавці Джерела
фінансування

Орієнтовані
обсяги

фінансування
(вартість),

тис.грн.

Очікуваний результат

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Впровадження 

енергозберігаючих 
заходів серед 
населення та 
ОСББ

1.1. Компенсація відсоткової 
ставки 8% річних по 
кредитам на заходи з 
енергозбереження та 
придбання котлів на 
альтернативному виді палива 
для населення та ОСББ

2015-2019
роки

Департамент 
житлово- 

комунального 
господарства, 
енергетики та 

інфраструктури 
облдержадміністрації

Обласний
бюджет

21900

Зменшення споживання 
природного газу 

населенням 
на 15%.

1.2. Компенсація 15% від 
суми кредитів, залучених на 
придбання населенням 
приватних сонячних 
електростанцій 1500

Виробництво 
електроенергії, 

приватними СЕС, 
придбаними з 
отриманням 

компенсації з обласного 
бюджету у розмірі 
587,7 тис. кВтрік

Заступник голови обласної Ради І.Хміль



Додаток 5 
до рішення 31 сесії 
обласної Ради 7 скликання 
від 26 квітня 2018 року №603

Додаток 7
до Програми енергозбереження 

для населення та об’єднань співвласників 
багатоквартирних будинків (ОСББ)

Вінницької області на 2015 -  2019 роки

ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених в обласному бюджеті для фінансової
підтримки населення до впровадження відновлювальних джерел енергії

1. Цей порядок визначає механізм використання коштів, передбачених в 
обласному бюджеті на часткове відшкодування суми кредитів, залученими 
фізичними особами в кредитно-фінансових установах на впровадження 
відновлювальних джерел енергії.

2. Відшкодування здійснюється на підставі Договору про співробітництво 
щодо компенсації частини тіла кредиту на впровадження відновлювальних 
джерел енергії між Головним розпорядником коштів обласного бюджету, 
передбачених на фінансування заходів з енергозбереження та Кредитно- 
фінансовою установою.

3. Відшкодування суми кредиту здійснюється за кредитами, залученими 
фізичними особами на придбання приватних дахових та наземних сонячних 
електричних станцій встановленою потужністю до ЗО кВт у розмірі 15% від 
суми кредиту, але не більше 25 тис. грн за одним кредитним договором.

4. Відшкодування частини суми кредиту відбувається на підставі такого 
пакета документів (зберігається в Кредитно-фінансовій установі і є доступним 
для ознайомлення за вимогою головного розпорядника коштів):

1) Паспорт позичальника (копія засвідчена Позичальником).
2) Довідка про присвоєння реєстраційного номеру облікової картки 

платника податку.
3) Довідка про участь в АТО (у разі отримання кредиту фізичною особою- 

учасником антитерористичної операції на сході України).
4) Кредитний договір.
5) Документи, які підтверджують цільове використання кредитних коштів: 

копія договору купівлі-продажу товару для проведення
енергозберігаючого заходу (за умови його укладення);

рахунок (рахунок-фактура) на оплату придбання товару для проведення 
енергозберігаючого заходу;

документ, що підтверджує перерахування кредитних коштів Продавцю ^ 
(копія меморіального ордеру про перерахування коштів);



- документи, які підтверджують передачу товару Позичальнику (видаткова 
накладна тощо).

копія укладеної між позичальником та електропостачальною організацією 
додаткової угоди купівлі-продажу електричної енергії за «зеленим» тарифом;

фото реалізованого проекту приватної СЕС (3-5 фото належної якості у 
форматі jpeg);

інформаційна довідка у довільній формі щодо проекту (адреса 
встановлення станції, потужність СЕС, очікуваний річний виробіток 
електроенергії).

Вищезазначений пакет документів формує та зберігає в себе Кредитно- 
фінансова установа, яка видала відповідний кредит.

5. Кредитно-фінансові установи у кредитному договорі в графі: «цілі 
кредитування» зобов’язані зазначати: «за Програмою енергозбереження для 
населення та об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) 
Вінницької області на 2015 -  2019 роки».

6. Кредитно-фінансові установи щомісячно, не пізніше 15 числа 
наступного місяця, подають головному розпорядникові коштів обласного 
бюджету Зведений Реєстр Позичальників (Додаток до договору №1), які 
отримали кредит на вищезазначені цілі де зазначається сума відшкодування за 
кожним кредитом.

7. Відшкодування відбувається одноразово протягом одного бюджетного 
року, шляхом перерахунку головним розпорядником коштів обласного 
бюджету на один передбачений Генеральним договором чи іншими договорами 
транзитний чи поточний рахунок відповідної Кредитно-фінансової установи, 
яка, у свою чергу, розподіляє ці кошти на поточні рахунки Позичальників, про 
що головному розпорядникові коштів надаються відповідні виписки чи 
підтверджувальні документи.

8. Фізична особа може отримати часткову компенсацію суми кредиту на 
впровадження відновлювальних джерел енергії одноразово тільки за одним 
кредитом.

Заступник голови обласної Ради ^І.Хміль



Додаток 6 
до рішення 31 сесії 
обласної Ради 7 скликання 
від 26 квітня 2018 року №603

Додаток 8 
до Програми енергозбереження 

для населення та об’єднань співвласників 
багатоквартирних будинків (ОСББ) 

Вінницької області на 2015 -  2019 роки

Договір №____
про співробітництво щодо компенсації частини тіла кредиту 

на впровадження відновлювальних джерел енергії

м. Вінниця « _ » ._________201__року

Департамент житлово-комунального господарства, енергетики та інфраструктури 
Вінницької облдержадміністрації (далі -  Департамент, Головний розпорядник), що не 
є платником податку на прибуток за базовою (основною) ставкою, як неприбуткова 
організація відповідно до п. 133.4 ст.133 Податкового кодексу України, в особі
директора Департаменту___________________ , який діє на підставі Положення про
Департамент з однієї сторони т а _____________________ (далі -  Кредитно-фінансова
установа), в особі______________________, який діє на підставі____________, з іншої
сторони, уклали цей Договір про наступне:

1. Предмет Договору
1.1. Предметом цього договору є встановлення основних умов та принципів 

співпраці Головного розпорядника і Кредитно-фінансової установи (далі -  Сторони) у 
процесі відшкодування Головним розпорядником частини суми кредиту, отриманого 
фізичними особами (далі -  Позичальники) у Кредитно-фінансовій установі на 
впровадження відновлювальних джерел енергії в межах Програми енергозбереження 
для населення та об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) 
Вінницької області на 2015 -  2019 роки, затвердженої рішенням Вінницької обласної
Ради в ід ___________року № _______ (далі -  Програма), у розмірах та порядку, що
визначено цим Договором.

1.2. Кредитування Позичальників здійснюється Кредитно-фінансовою установою 
відповідно до внутрішніх нормативних документів Кредитно-фінансової установи та 
чинного законодавства України.

1.3. Кредити надаються у національній валюті.
1.4. Відшкодування Позичальникам частини кредиту здійснюється відповідно до 

Порядку використання коштів, передбачених в обласному бюджеті для фінансової 
підтримки населення до впровадження відновлювальних джерел енергії (додаток 7 до 
Програми).

1.5. Головний розпорядник відшкодовує частину кредиту, отриманого фізичними 
особами у Кредитно-фінансовій установі на придбання приватних дахових та наз^Мни] 
сонячних електростанцій встановленою потужністю до ЗО кВт одноразово протяг*
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одного бюджетного року у розмірі 15% від суми кредиту, але не більше 25 тис.грн за 
одним кредитним договором.

1.6. Сума для відшкодування частини суми кредиту за цим Договором
становить - __________ грн, але може коригуватися з урахуванням фактичної потреби,
згідно зі Зведеними реєстрами Позичальників та передбаченими згідно Програми 
обсягами фінансування з обласного бюджету.

2. Основні завдання Сторін
2.1. Для досягнення цілей за цим договором сторони зобов'язуються:
- спрямовувати зусилля на виконання умов Програми;

- проводити заходи щодо залучення Позичальників, які бажають отримати у 
Кредитно-фінансовій установі кредит на впровадження енергозберігаючих заходів та 
скористатися правом на відшкодування його частини відповідно до умов Програми та 
популяризації Програми;

- обмінюватися наявною в їх розпорядженні інформацією, що стосується 
предмету цього Договору, проводити спільні консультації і переговори, встановлювати 
науково-технічні та комерційно-фінансові зв’язки з третіми особами й інформувати 
один одного про результати подібних контактів.

3. Обов’язки і права Кредитно фінансової установи
3.1. Обов’язки:
3.1.1. Надавати Позичальникам кредити на впровадження енергозберігаючих 

заходів у порядку, встановленому внутрішніми нормативними документами Кредитно- 
фінансової установи та чинним законодавством України.

3.1.2. Формувати Зведений реєстр Позичальників, які отримали кредит на 
впровадження відновлювальних джерел енергії, за формою, згідно додатку 1.

У разі отримання повідомлення Головного розпорядника, згідно п. 4.1.2. цього 
Договору, про дублювання Позичальників, що є учасниками Програми, у Зведених 
реєстрах Позичальників інших Кредитно-фінансових установ, формувати уточнені 
Зведені реєстри Позичальників, за формою, згідно додатку 1.

3.1.3. Визначати по кожному Позичальнику окремо суму коштів, яка необхідна 
для відшкодування частини кредиту за кредитним договором, виходячи з умов 
визначених у Програмі і передбачених у п. 1.5 цього договору, та відображати у 
Зведених реєстрах Позичальників, що надаються Головному розпоряднику.

3.1.4. Щомісяця не пізніше 15 числа наступного місяця подавати Головному 
розпоряднику Зведені реєстри Позичальників, які отримали кредит на придбання 
енергоефективного обладнання на паперових носіях та електронному вигляді у форматі
Excel (з електронної адреси Кредитно-фінансової установи ____________  на
електронну адресу Головного розпорядника_____________або на електронних носіях).

У разі отримання повідомлення Головного розпорядника про дублювання 
Позичальників у Зведених реєстрах Позичальників поданих іншими Кредитно- 
фінансовими установами, що є учасниками Програми, подавати Головному 
розпоряднику не пізніше 2-х банківських днів з дня його отримання уточнені Зведені 
реєстри Позичальників, згідно п. 4.1.2. цього Договору . . /

3.1.5. Формувати та зберігати в Кредитно-фінансовій установі щодо^кожно^ 
Позичальника, який отримав кредит на впровадження відновлювальних дждейі енерш у
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Кредитно-фінансовій установі пакет документів, згідно з переліками, визначеними у 
додатку 2 до цього договору та внутрішніми нормативними документами Кредитно- 
фінансової установи.

3.1.6. Перераховувати отримані від Головного розпорядника кошти, призначені 
для відшкодування Позичальникам частини отриманого кредиту на впровадження 
енергозберігаючого обладнання , для фізичних осіб -  на часткове погашення за рахунок 
таких коштів кредитної заборгованості Позичальників, згідно умов за укладеними з 
ними Кредитними договорами та відповідно до умов цього договору. У разі, коли 
залишок заборгованості за кредитом фізичної особи менший за розмір відшкодування, 
то різниця між розміром відшкодування та заборгованості за кредитом перераховується 
на поточний рахунок фізичної особи, відкритий в кредитно-фінансовій установі.

3.1.7. Надавати на письмову вимогу Головного розпорядника документи, які 
підтверджують цільове використання кредитних коштів відповідно п.5 додатка 2 до 
цього договору.

3.1.8. У кредитних договорах, які укладатимуться з Позичальниками у графі «Ціль 
кредитування» зазначати: «за Програмою енергозбереження для населення та об’єднань 
співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) Вінницької області на 2015 -  2019 
роки».

3.1.9. Виконувати інші зобов’язання за цим договором.

3.2. Права:
3.2.1. Відмовляти Позичальникові в наданні кредиту на впровадження 

енергозберігаючих заходів у разі невідповідності Позичальника вимогам, встановленим 
внутрішніми нормативними документами Кредитно-фінансової установи.

4. Обов’язки і права Головного розпорядника

4.1. Обов’язки:
4.1.1. Приймати подані Кредитно-фінансовою установою Зведені реєстри 

Позичальників та перевіряти на предмет дублювання Позичальників у Зведених 
реєстрах, поданих іншими Кредитно-фінансовими установами, що є учасниками 
Програми.

4.1.2. За результатами перевірки у разі встановлення дублювання Позичальників у 
Зведених реєстрах інших Кредитно-фінансових установ, що є учасниками Програми, 
письмово повідомити Кредитно-фінансову установу про необхідність подання 
уточнених Зведених реєстрів Позичальників.

4.1.3 Не пізніше двадцять п’ятого числа наступного місяця перераховувати кошти 
компенсації частини суми кредитів, згідно із Зведеними Реєстрами на транзитний
рахунок №__________, що відкритий у Кредитно-фінансовій установі __________ у
межах асигнувань, передбачених в обласному бюджеті на відповідний рік.

4.1.4. Повідомляти Кредитно-фінансову установу про всі зміни, що можуть 
вплинути на виконання сторонами умов цього договору, за 3 банківських дні до 
набрання ними чинності.

4.1.5. Не розголошувати відомості, що становлять банківську та комерційну 
таємниці Кредитно-фінансової установи, а також відомості, що стали відомі у ^ я зк у  # 
виконанням обов'язків за цим договором.
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4.1.6. Виконувати інші зобов’язання за цим договором.
4.2. Права:
4.2.1. Вносити на розгляд Кредитно-фінансової установи пропозиції щодо 

вдосконалення правовідносин за цим договором.

4.2.2. Здійснювати контроль за дотриманням Кредитно-фінансовою установою 
умов цього договору у частині своєчасного надання Зведених реєстрів Позичальників 
(уточнених Зведених реєстрів Позичальників) та повноти заповнення їх реквізитів.

4.2.3 Здійснювати заходи із перевірки пакетів документів Позичальників (згідно з 
додатком 2 до цього Договору) та контроль за цільовим використанням кредитів, 
отриманих за Програмою, відповідно до умов цього Договору, за умови попереднього 
письмового повідомлення про це Кредитно-фінансової установи за 10 робочих днів.

5. Відповідальність Сторін
5.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання (несвоєчасне виконання) 

зобов’язань за цим договором відповідно до чинного законодавства України, а також 
умов цього договору.

5.2. Кредитно-фінансова установа несе відповідальність за невключения 
Позичальників, які отримали кредит на впровадження енергозберігаючих заходів, у 
Зведені реєстри Позичальників крім тих, які не включені згідно п. 4.1.2. цього Договору.

5.3. Головний розпорядник не несе відповідальності за несвоєчасне 
перерахування коштів з обласного бюджету для відшкодування Позичальникам частини 
кредиту у рамках Програм та неперерахування коштів у разі перевищення суми для 
відшкодування ліміту асигнувань на цю мету, передбаченого в обласному бюджеті на 
відповідний рік.

5.4. Кредитно-фінансова установа не несе відповідальності за відмову Головного 
розпорядника здійснювати відшкодування частини кредиту на впровадження 
енергозберігаючих заходів, згідно із сформованими Кредитно-фінансовою установою 
Зведеними реєстрами Позичальників (уточненими Зведеними реєстрами 
Позичальників).

6. Форс-мажорні обставини
6.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання будь-якого з 

положень цього договору, якщо це стало причиною, що не контролюються 
невиконуючою стороною. До таких причин належать: стихійне лихо, екстремальні 
погодні умови, перебої у постачанні електроенергії та вихід з ладу телекомунікацій, збої 
комп’ютерних систем, пожежі, страйки, військові дії і таке інше, але не обмежуються 
ними.

6.2. Факти існування та тривалості форс-мажорних обставин підтверджуються 
документами компетентних органів, які уповноважені посвідчувати обставини форс- 
мажору, відповідно до чинного законодавста.

7. Строк та умови дії Договору
7.1. Цей договір набуває чинності з дня його підписання сторонами і діє до 

повного виконання Сторонами зобов’язань.
7.2. Будь-які зміни і доповнення до цього договору вносяться шляхом укладання 

додаткових угод лише за згодою сторін, а також у разі внесення змін до Програми.



7.3. Додаткові угоди та додатки до цього договору є його невід’ємною частиною і 
мають однакову юридичну силу в разі, якщо вони викладені у письмовій формі та 
підписані Сторонами.

7.4. У разі виникнення спорів у ході виконання цього договору, сторони будуть 
намагатися вирішувати їх шляхом переговорів. Зацікавлена сторона має право 
звернутися до суду, якщо під час переговорів сторони не дійшли згоди щодо 
врегулювання спору.

7.5. Цей договір складено українською мовою у двох оригінальних примірниках, 
що мають однакову юридичну силу.

7.6. Якщо інше прямо не передбачено цим договором і Програмою або чинним 
законодавством України, цей договір може бути розірваний тільки за згодою Сторін, яка 
оформляється додатковою угодою до цього договору.

8. Місцезнаходження та реквізити сторін

Кредитно-фінансова установа Департамент житлово-комунального
_______________ ___________________ господарства, енергетики та
_______________ ___________________ інфраструктури Вінницької
_______________ ___________________ облдержадміністрації
_______________ ___________________ вул. В. Порика, 29, м. Вінниця, 21100
_______________  Особовий рахунок № _________

В ГУДКСУ У Вінницькій області,
МФО__________,
код ЄДРПОУ 38986709.

Директор Департаменту житлово- 
комунального господарства, енергетики 
та інфраструктури Вінницької 
облдержадміністрації

м-п- м.п.

Заступник голови обласної Ради ^ПХміль



ПОГОДЖЕНО 

Кредитно-фінансова установа

ПОГОДЖЕНО 
Департамент 

житлово-комунального господарства, 
енергетики та інфраструктури 

Вінницької облдержадміністрації

Додаток 1
до договору про співробітництво щодо 

компенсації частини тіла кредиту 
на придбання енергоефективного обладнання 

№_____  від «___»__________  201_р.

Зведений Реєстр №
Позичальників, які отримали кредит на придбання енергозберігаючого обладнання у 

за Програмою енергозбереження для населення та співвласників 
багатоквартирних будинків (ОСББ) Вінницької області 

на 2015 -  2019 роки 
з а _______________  201__р.

(місяць)

Реквізити кредитно-фінансової установи:

№
з/п

Прізвище, ім’я та 
по батькові

Місце 
реєстрації 

Позичальника 
(район, місто)

Реєстраційний
номер

облікової
картки

платника
податків

№ і дата 
Довідки про 

участь в АТО
Ціль кредиту

Номер і дата 
кредитного 
договору

Строк
кредитного
договору

Сума
кредиту,

грн.

Розмір

відшкодування,
%

Сума

відшкодування,
грн.

Усього:

Кредитно-фінансова установа:

201__ р.
м.п. (Керівник, прізвище та ініціали) (підпис)



Додаток 2 
до договору про співробітництво щодо 

компенсації частини тіла кредиту 
на придбання енергоефективного 

обладнання 
№_____ від«___»__________ 201_р.

Перелік документів 
для фізичних осіб, які необхідні для відшкодування частини кредиту 

(зберігається у Кредитно-фінансовій установі)

1. Паспорт позичальника (копія засвідчена Позичальником).
2. Довідка про присвоєння реєстраційного номеру облікової картки платника 

податку.
3. Довідка про участь в АТО (у разі отримання кредиту фізичною особою- 

учасником антитерористичної операції на сході України).
4. Кредитний договір.
5. Документи, які підтверджують цільове використання кредитних коштів:
- копія договору купівлі-продажу товару для проведення енергозберігаючого заходу 
(за умови його укладення);
- рахунок (рахунок-фактура) на оплату придбання товару для проведення 
енергозберігаючого заходу;
- документ, що підтверджує перерахування кредитних коштів Продавцю (копія 
меморіального ордеру про перерахування коштів);
- документи, які підтверджують передачу товару Позичальнику (видаткова 

накладна тощо).
- копія укладеної між позичальником та електропостачальною організацією 

додаткової угоди купівлі-продажу електричної енергії за «зеленим» тарифом;
- фото реалізованого проекту приватної СЕС (3-5 фото належної якості у форматі

jpeg);
- інформаційна довідка у довільній формі щодо проекту (адреса встановлення 

станції, потужність СЕС, очікуваний річний виробіток електроенергії).

Кредитно-фінансова установа Департамент житлово-комунального
____________ ___________________ господарства, енергетики та
____________ ___________________ інфраструктури Вінницької
____________ ___________________ облдержадміністрації
____________ ___________________ вул. В. Порика, 29, м. Вінниця, 21100
____________  Особовий рахунок № _________

в ГУДКСУ У Вінницькій області,
МФО__________,
код ЄДРПОУ 38986709.
Директор Департаменту житлово- 
комунального господарства, енергетики 
та інфраструктури Вінницької 
облдержадміністрації /)

м.п. м.п.


