
 

                                                                                                                                    

У К Р А Ї Н А 

МИРГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА  
Полтавської області 

 

 (сімнадцята сесія сьомого скликання) 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 
 

від 11 листопада   2016 року                     № 23 

 

 

Про надання гарантії Миргородської міської  

ради для забезпечення виконання боргових  

зобов’язань ОКВПТГ ’Миргородтеплоенерго” 

за кредитом Північної Екологічної Фінансової 

Корпорації (НЕФКО) для реалізації проекту 

“Модернізація теплового району “Авіамістечко”  

в м. Миргород Полтавської області”, в рамках  

програми DemoUkrainaDH у співпраці з НЕФКО 

  

Відповідно до статей 17, 18, 71, 74 Бюджетного кодексу України, статей 26, 60, 70 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів 

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

гарантій», Наказу Міністерства фінансів України від 09 листопада 2016 року № 940,  з метою 

реалізації проекту “Модернізація теплового району “Авіамістечко” в м. Миргород Полтавської 

області”, в рамках програми DemoUkrainaDH у співпраці з НЕФКО, міська рада 

 

вирішила: 

 

Надати гарантію Миргородської міської ради для забезпечення виконання боргових 

зобов’язань Обласного комунального виробничого підприємства теплового господарства 

’Миргородтеплоенерго” (далі – Позичальник) за кредитом Північної Екологічної Фінансової 

Корпорації (НЕФКО) (далі – Кредитор) для реалізації інвестиційного проекту “Модернізація 

теплового району “Авіамістечко” в м. Миргород Полтавської області”, в рамках програми 

DemoUkrainaDH, (далі - Проект). 

1. Місцеву гарантію надати на строк дії кредитного договору, укладеного між 

Позичальником та Кредитором (далі – Договір), що становить 9 років, з урахуванням пільгового 

періоду 1 рік, але у будь – якому випадку до повного виконання зобов’язань за  Договором. 

2. Установити, що місцева гарантія надається для забезпечення повного виконання 

боргових зобов’язань Позичальника відповідно до Договору. 

3. Надати дозвіл Позичальнику, що знаходиться за адресою пров. Луговий, 11, м. 

Миргород, Полтавська обл., 37600, Україна, на залучення кредиту від Кредитора під гарантію 

Миргородської міської ради (далі – «Гарант»), згідно з наведеними нижче істотними умовами: 

3.1. Назва інвестиційного проекту, для реалізації якого залучається кредит під місцеву 

гарантію: “Модернізація теплового району “Авіамістечко” в м. Миргород Полтавської області”, 

в рамках програми DemoUkrainaDH у співпраці з НЕФКО.  

3.2. Обсяг та валюта кредиту: 448 000,00 ( чотириста сорок вісім тисяч) Євро. 

3.3. Строк кредиту: 9 років, упродовж 9 років кредит має бути повністю погашений рівними 

піврічними внесками (16 платежів). 

3.4. Відсоткова ставка за користування залученими коштами: 6 відсотків річних (фіксована 

ставка). 



3.5. Сплата відсотків за користування кредитом здійснюється у строки та разом з платежами з 

погашення кредиту, згідно з умовами, встановленими Договором між Позичальником та 

Кредитором. 

4. Уповноважити Міського голову Соломаху Сергія Павловича укласти від імені Миргородської 

міської ради Договір про надання місцевої гарантії з Кредитором на умовах, вказаних у цьому 

рішенні. 

5. Позичальник надає заставу майна на суму 14 013 348 (чотирнадцять мільйонів тринадцять 

тисяч триста сорок вісім) грн., як забезпечення виконання зобов'язань за гарантією (Висновок 

про вартість майна додається). 

6. Встановити розмір плати за надання гарантії: 1 грн. у місяць на весь термін дії укладеного 

Договору Гарантії, з терміном сплати до 15 січня щорічно. 

7. Фінансовому управлінню Миргородської міської ради: 

7.1.Щорічно передбачати у міському бюджеті кошти для забезпечення виконання гарантійних 

зобов’язань за Договором Гарантії з Кредитором відповідно до умов, визначених частиною 15 

статті 17 Бюджетного кодексу України. 

8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії міської ради з питань 

бюджету, інвестицій та підприємництва (Лавицький М.П.), з питань житлово-комунального 

господарства, будівництва, торговельного обслуговування, транспорту, зв’язку, екологічної 

політики  (Говоруха О.Б.). 

 

 

Міський голова      С. П. Соломаха 


