УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
12.02.2016

Ужгород

№ 28

Про Програму відшкодування відсотків
за кредитами, залученими населенням
на впровадження енергозберігаючих заходів
у м. Ужгород на 2016-2017 роки

З метою запровадження Програми державної підтримки населення до
переходу на альтернативне опалення, спрямованої на стимулювання населення
до ощадливого використання енергетичних ресурсів, участі населення у
впровадженні заходів із енергозбереження через залучення кредитних коштів,
відповідно до пункту 1 частини 2 статті 52 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», виконком міської ради ВИРІШИВ:
1. Погодити Програму відшкодування відсотків
за кредитами,
залученими населенням на впровадження енергозберігаючих заходів у м.
Ужгород на 2016-2017 роки, з подальшим внесенням на розгляд сесії міської
ради (додається).
2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського
голови Габора О.М.

Міський голова

Б. Андріїв

ПОГОДЖЕНО
Рішення виконкому
_12.02.16__ № _28__

ПРОГРАМА
відшкодування відсотків за кредитами, залученими населенням на
впровадження енергозберігаючих заходів у м.Ужгород на 2016-2017 роки

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

Назва Програми
Розробник
Програми
Головний
розпорядник коштів

Програма відшкодування відсотків за кредитами,
залученими
населенням
на
впровадження
енергозберігаючих заходів у м.Ужгород на 2016-2017
роки (далі – Програма)
Департамент міського господарства
Департамент міського господарства

Департамент міського господарства,
Відповідальні за
фінансове управління
виконання Програми
Учасники Програми
Мета Програми
Термін реалізації
Програми

Основні джерела
фінансування
заходів Програми

Обсяг коштів
бюджету міста

Фінансово-кредитні установи міста,
фізичні особи
Відшкодування частини відсотків
залученими
населенням
на
енергозберігаючих заходів

за кредитами,
впровадження

2016-2017 роки
Бюджет міста,
кредитні ресурси банківських установ:
Закарпатського
обласного
управління
філії
АТ "Ощадбанк";
Закарпатської обласної дирекції АБ «УКРГАЗБАНК»;
філії АТ «Укрексімбанк» в м. Ужгород,
кошти населення,
кошти Державного агентства з енергоефективності та
енергозбереження України
400,00 тис.грн.
2016 рік – 200,0 тис.грн.
2017 рік – 200,0 тис.грн.

І. Загальні положення
Програму розроблено на виконання Закону України «Про
енергозбереження», Державної Стратегії сталого розвитку «Україна-2020»,
схваленої Указом Президента України від 12.01.2015 № 5/2015, Постанови
Кабінету Міністрів України від 8 квітня 2015 року № 231 та інших
нормативних актів щодо реалізації державної політики впровадження
енергоефективних заходів.
Метою Програми є відшкодування частини відсотків за кредитами,
залученими населенням на впровадження енергозберігаючих заходів.
Основні завдання Програми:
популяризація механізмів впровадження енергоефективних заходів у
житлових будинках, квартирах за власні та залучені кошти;
скорочення споживання паливно-енергетичних ресурсів населенням
через стимулювання впровадження енергозберігаючих заходів;
зменшення обсягу субсидій для населення за спожиті енергоносії;
популяризація економічних, екологічних та соціальних переваг
енергозбереження.
ІІ. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма
Стрімкий ріст цін на енергоносії змушує населення вирішувати питання
енергозбереження та енергоефективності житлових будинків, квартир. В
Ужгороді на сьогодні у понад 70 % квартир власники встановили автономне
газове опалення, у 30 % - автономне електричне опалення. Тому зменшення
споживання природного газу населенням є першочерговими завданнями.
Основними шляхами зменшення споживання енергоресурсів населенням є
впровадження енергоощадних заходів у побуті. Актуальним стало вжиття
енергозберігаючих заходів: утеплення стін будинків, підлоги, горищ та дахів;
заміна чи реконструкція індивідуальних систем опалення, у тому числі
альтернативних до газу, встановлення сучасних вікон, вхідних дверей у
житлових будинках, квартирах. Враховуючи невисокий рівень доходів та
низьку платоспроможність населення, впровадження заходів неможливе без
підтримки держави та органів місцевого самоврядування.
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01 березня 2015
року № 231 Державну цільову економічну програму енергоефективності і
розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та
альтернативних видів палива на 2010-2016 роки було доповнено новими
напрямами стимулювання населення до впровадження енергоефективних
заходів шляхом відшкодування Державним агентством з енергоефективності та

енергозбереження України частини суми кредиту, залученого населенням для
придбання котлів з використанням будь-яких видів палива та енергії (за
винятком природного газу) та на придбання енергоефективного обладнання,
матеріалів.
Кінцевою метою енергоощадної політики є скорочення витрат на
утримання та експлуатацію житлових будинків та квартир. За оцінками
експертів, потенціал економії енергії у житлових будинках дорівнює близько
50%.
Фізична та моральна зношеність конструкцій житлових будинків,
внутрішньобудинкових інженерних систем, низькі теплозахисні властивості
огороджувальних конструкцій призводять до значного обсягу споживання
енергоресурсів.
Здійснення енергоефективної модернізації житлового фонду в м.Ужгород
вимагає створення на рівні міської ради власних джерел та широкого
залучення додаткових джерел фінансування капітальних вкладень за рахунок
коштів, населення, банківських установ, Державного агентства з
енергоефективності та енергозбереження
України до впровадження
енергоефективних заходів.
ІІІ. Основні завдання Програми
Основним завданням Програми є впровадження енергозберігаючих
заходів шляхом залучення коштів населення через механізм кредитування.
Програмою пропонується запровадження механізму використання
коштів, передбачених у міському бюджеті на часткове відшкодування
відсотків за
кредитами, що надаються населенню на впровадження
енергозберігаючих заходів.
Шляхами зменшення споживання природного газу та електроенергії
населенням є впровадження енергоощадних заходів побуті:
утеплення стін будинків, підлоги, горищ та дахів (проекти теплосанації
житлових будинків);
встановлення та заміна енергозберігаючих вікон, вхідних дверей та
віконно-балконних конструкцій;
встановлення та реконструкція індивідуальних систем опалення,
альтернативних газовому опаленню, в т.ч. котлів, теплових насосів,
сонячних колекторів;
встановлення рекуператорів тепла вентиляційного повітря.
ІV. Умови кредитування за державною Програмою
Урядовою Програмою підтримки населення передбачено відшкодування
частини суми кредиту, отриманого населенням на впровадження

енергоефективних заходів
(придбання енергоефективного обладнання,
матеріалів) у розмірі 30%, котлів з використанням будь-яких видів палива та
енергії (за винятком природного газу) у розмірі 20%.
Кредити за державною програмою населенню надають такі фінансові
установи: АТ "Ощадбанк", АБ "УКРГАЗБАНК", АТ "Укрексімбанк".
АТ "Ощадбанк" за таких умов: термін – до 3-х років, сума – від 1 тис. до
50,0 тис.грн.,
відсоткова ставка – 25 % річних. Початковий внесок 10%
вартості товару, разова комісія – 3 % від суми кредиту.
АБ "УКРГАЗБАНК" за таких вимог до позичальника: вік від 21 до 65
років (на момент закінчення строку кредиту) та умов: термін – від 1 до 3 років,
сума – від 1 тис. до 50 тис.грн., власний внесок – від 10%, відсоткова ставка –
25%, одноразова комісія – 3% без забезпечення та без будь-яких комісій
/штрафів/обмежень при достроковому погашенні кредиту.
АТ "Укрексімбанк" видає для населення гривневі кредити:
кредит без забезпечення: термін – до 3-х років у сумі від 10 тис.грн. до 50
тис.грн., комісійна винагорода – 3% від суми кредиту (разово), власний
внесок – 10%;
кредит із забезпеченням: термін – до 5-ти років, сума не більше 400,0
тис.грн., комісійна винагорода – 1,2% суми кредиту (разово), власний внесок
відсутній, під забезпечення житлової нерухомості.
Погашення кредиту здійснюється щомісяця рівними частинами протягом
строку кредитування. Відстрочка погашення основного боргу може складати
не більше одного року.
За 2015 рік Закарпатською обласною дирекцією АБ «УКРГАЗБАНК»
видано населенню 293 кредитів на загальну суму 6083,1 тис.грн.,
Закарпатським обласним управлінням філії АТ "Ощадбанк" фізичним особам
видано 700 кредитів на суму 14000,0 тис.грн.
Орієнтовний перелік енергоефективного обладнання та/ або матеріалів,
які є складовими (комплектуючими) устаткування та матеріалів, що визначені
Порядком використання коштів, передбачених у Державному бюджеті для
здійснення заходів щодо ефективного використання енергетичних ресурсів та
енергозбереження, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від
17 жовтня 2011 року № 1056.
V. Заходи для реалізації Програми
Популяризація Програми серед мешканців міста через засоби масової
інформації, “круглі столи“, друковані інформаційно-рекламні матеріали.
Залучення до участі у Програмі всіх зацікавлених сторін, зокрема,
фізичних осіб, департаменту міського господарства, фінансово-кредитних
установ.

Залучення у процесі реалізації Програми всіх доступних джерел
фінансування – коштів мешканців, коштів бюджету міста, кредитних ресурсів,
коштів з Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження
України, інших джерел фінансування.
Реалізація програми здійснюватиметься відповідно до визначеного
Механізму (додаток 1 до Програми) та на підставі Генерального договору про
співробітництво (додаток 2 до Програми).
VI. Координація та контроль за виконанням Програми
Головний розпорядник бюджетних коштів та відповідальний виконавець
Програми – департамент міського господарства здійснює координацію та
контроль за виконанням заходів програми.
Відповідальний виконавець Програми щокварталу готує та подає
фінансовому управлінню узагальнену інформацію про стан її виконання.
VIІ. Фінансування Програми
На реалізацію Програми з бюджету міста передбачається виділити
400,00 тис.грн. (2016 рік – 200,0 тис.грн.; 2017 рік – 200,0 тис.грн.). Кошти
будуть спрямовуватися на відшкодування відсотків за кредитами у розмірі
15% відсоткової ставки.

Додаток 1
до Програми
Механізм реалізації Програми
1. Реалізація Програми буде здійснюватися відповідно до Порядку
відшкодування відсотків за кредитами, залученими населенням на
впровадження енергозберігаючих заходів.
2. Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених в
бюджеті міста, на часткове відшкодування відсоткових ставок за залученими
в кредитно-фінансових установах коротко- і середньостроковими кредитами,
що надаються населенню на впровадження енергозберігаючих технологій.
Відшкодування відсотків передбачається за кредитами, залученими у 20162017 роках, у межах дії Програми.
3. Відшкодування відсотків за кредитами на фінансування заходів з
енергозбереження здійснюється на підставі Генерального договору про
співробітництво між головними розпорядниками бюджетних коштів
Програми, та кредитно-фінансовою установою.
4. Цілі кредитування, які забезпечують енергоощадність і підпадають під
часткове відшкодування відсотків по кредитах для населення, та розмір
відшкодування відсотків за кредити, надані кредитно-фінансовими
установами, визначаються відповідно до додатку 1 до Генерального договору.
5. Учасниками Програми з енергозбереження є державні фінансовокредитні установи:
Закарпатське обласне управління філії АТ "Ощадбанк",
Закарпатська обласна дирекція АБ «УКРГАЗ-БАНК»,
Філія АТ «Укрексімбанк» в м. Ужгород.
6. На підставі протоколу засідання головного розпорядника бюджетних
коштів
та фінансово-кредитної установи укладається Договір про
співробітництво між головним розпорядником та кредитно-фінансовою
установою.
7. Відшкодування відсотків за кредитами здійснюється на придбання
енергоефективного обладнання та/або матеріалів.
До переліку обладнання та/або матеріалів включено:
радіатори опалення з терморегуляторами;
вікна та балконні двері 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;
багатозонний (багатотарифний) прилад обліку електричної енергії;

обладнання і матеріали для проведення робіт з теплоізоляції зовнішніх
стін, підвальних приміщень, горищ, покрівель та фундаментів;
теплонасосна система опалення;
сонячні колектори для виробництва теплової енергії та підігріву води;
котли з використанням будь-яких видів палива та енергії (за винятком
природного газу).
8. Відшкодування відсотків відбувається на підставі визначеного пакету
документів (зберігається у кредитно-фінансовій установі і є доступним для
ознайомлення за вимогою головного розпорядника коштів), а саме:
паспорта Позичальника (копії 1-4,11 ст., завірені Позичальником);
довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (копія, завірена
Позичальником)
кредитного договору.
документів, що підтверджують цільове використання кредитних коштів:
рахунок-фактура; договір купівлі-продажу або інший документ, що
підтверджує сплату коштів за придбаний товар; акт перевірки цільового
використання, або документ, що підтверджує факт впровадження
енергозберігаючих заходів; акт прийому - передачі товару або накладна.
9. Зазначений пакет документів формує та зберігає у себе кредитнофінансова установа, яка видала відповідний кредит.
10. Кредитно-фінансові установи у кредитному договорі в графі: цілі
кредитування зобов’язані зазначати «по Програмі відшкодування відсотків за
кредитами, залученими населенням на впровадження енергозберігаючих
заходів у м.Ужгород на 2016-2017 роки».
11. Кредитно-фінансові установи щотижнево подають головному
розпоряднику коштів Реєстр нових Позичальників, які отримали кредит на
вищезазначені цілі, а також не пізніше п’ятнадцятого числа наступного місяця
подають Зведений реєстр Позичальників, які взяли кредити в цих установах,
де зазначається сума відшкодування за конкретний місяць.
12. Відшкодування відбувається щомісячно, шляхом перерахунку
головним розпорядником коштів на один обумовлений Генеральним
договором чи іншими договорами транзитний чи поточний рахунок
відповідної кредитно-фінансової установи, яка в свою чергу розподіляє ці
кошти на поточні рахунки Позичальників, про що головному розпоряднику
коштів надаються відповідні виписки чи підтверджуючі документи.

Додаток 2
до Програми
ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДОГОВІР №____
про співробітництво
м. Ужгород

«___»_________201_ року

Департамент міського господарства Ужгородської міської ради
(надалі
–
головний
розпорядник коштів Програми),
в особі
________________________________, який діє на підставі положення з однієї
сторони та ______________________ (надалі – 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 Сторін в процесі надання часткової компенсації відсотків
за кредитами фізичним особам (далі – Позичальникам), які отримали кредит у
Кредитно-фінансовій установі на цілі, передбачені у Додатку №1 до цього
Договору, в межах Програми відшкодування відсотків
за кредитами,
залученими населенням на впровадження енергозберігаючих заходів у
м.Ужгород на 2016-2017 роки у розмірах та у порядку визначеному цим
Договором.
1.2. Кредитування Позичальників здійснюється Кредитно-фінансовою
установою відповідно до внутрішніх нормативних документів Кредитнофінансової установи.
1.3. Департамент міського господарства надає компенсацію частини
відсоткової ставки за кредитами на впровадження енергозберігаючих заходів
по Програмі відшкодування відсотків за кредитами залученими населенням
на впровадження енергозберігаючих заходів у м.Ужгороді на 2016-2017 роки.
1.4. Кредити надаються в національній валюті, на строк не більше, ніж
діє Програма, на підставі цього Договору та поданих Зведених Реєстрів.
2. Основні завдання Сторін
2.1. Для досягнення цілей за цим Договором Сторони зобов'язуються:
- спрямовувати зусилля на виконання умов програми;
- проводити заходи по залученню Позичальників, які бажають отримати
кредит у Кредитно-фінансовій установі та отримати право на часткове
погашення відсотків за кредитом, відповідно до умов програми на 2015 рік та
на наступні роки, в яких буде надаватися підтримка з Державного бюджету –
відповідно до розробленої міської програми;
- обмінюватися наявною у 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 Департаменту
3.1. Департамент міського господарства зобов'язується:
3.1.1. Прийняти, розглянути сформовані Кредитно-фінансовою
установою Реєстри Позичальників, які отримали кредит на цілі, передбачені у
Додатку №1 до цього договору.
3.1.2. Резервувати за Позичальниками кошти, необхідні для часткової
компенсації відсотків за Кредитним договором, відповідно до Реєстру
Позичальників, наданого Кредитно-фінансовою установою, згідно п. 3.1.1.
цього Договору.
3.1.3. Прийняти та розглянути сформовані Кредитно-фінансовою
установою Зведені реєстри Позичальників, згідно з п.4.1.6. цього Договору.
3.1.4. Не пізніше двадцять п’ятого числа наступного місяця,
перераховувати кошти часткової компенсації процентів, згідно з Зведеними
Реєстрами на транзитний рахунок №__________, що відкритий у Кредитнофінансовій установі __________.
3.1.5. Надавати Кредитно-фінансовій установі на її письмову вимогу (але
не частіше одного разу на місяць) довідку-розрахунок про суму коштів, які
зарезервовані за Позичальниками і використані на часткове погашення
процентів за Кредитними договорами.
3.1.6. Повідомляти Кредитно-фінансову установу про всі зміни, що
можуть вплинути на виконання Сторонами умов цього Договору за 3 дні до
набрання ними чинності.
3.1.7. Не розголошувати відомості, які становлять банківську та
комерційну таємницю Кредитно-фінансової установи, а також відомості, які
стали відомі депаратменту міського господарства у зв'язку з виконанням
обов'язків за цим Договором.
3.1.8. Виконувати інші зобов’язання за цим Договором.
3.2. Департамент має право
3.2.1. Вносити на розгляд Кредитно-фінансової установи пропозиції
щодо вдосконалення правовідносин за цим Договором, а також схеми
кредитування Позичальників.
3.2.2. Здійснювати контроль за дотриманням Кредитно-фінансовою
установою умов цього Договору.
3.2.3. Здійснювати заходи по перевірці пакетів документів
Позичальників (згідно Додатку № 4 до цього договору) та контроль за
цільовим використанням кредитів, отриманих по Програмі, відповідно до умов
цього Договору, за умови попереднього письмового повідомлення про це
Кредитно-фінансову установу за 10 робочих днів.

4. Обов'язки і права Кредитно-фінансової установи
4.1. Кредитно-фінансова установа зобов'язується:
4.1.1. Надавати кредити Позичальникам на цілі, передбачені у Додатку
№1 до цього Договору, у порядку передбаченому внутрішніми нормативними
документами Кредитно-фінансової установи.
4.1.2. Визначати суму коштів, яка необхідна для часткової компенсації
відсотків за Кредитним договором по кожному Позичальнику окремо,
виходячи із умов передбачених у п.1.3. цього Договору та відобразити у
Зведеному Реєстрі.
4.1.3. Формувати та зберігати у кредитно-фінансовій установі по
кожному Позичальнику, який отримав кредит у Кредитно-фінансовій установі,
відповідно до умов цього Договору, пакет документів, згідно переліку
визначеного у Додатку №4 до цього Договору.
4.1.4. Формувати Реєстр Позичальників, які отримали кредит у
Кредитно-фінансовій установі на цілі передбачені цим Договором, згідно з
формою, наведеною у Додатку №2 до цього Договору.
4.1.5. Не рідше одного разу на тиждень подавати депаратменту міського
господарства сформовані за цей час Реєстри нових Позичальників, які
отримали кредит по Програмі.
4.1.6. Формувати та подавати департаменту, не пізніше п’ятнадцятого
числа наступного місяця, Зведений реєстр Позичальників, згідно з формою,
наведеною у Додатку №3 до цього Договору.
4.1.7. Перераховувати направлені департаментом міського господарства
на рахунок у Кредитно-фінансовій установі, кошти призначені для часткової
компенсації відсотків на поточні рахунки Позичальників, відповідно до умов
цього Договору та інших договорів укладених в межах цього Договору.
4.1.8. Повідомляти виконком про дострокове погашення кредиту на
наступний робочий день після його погашення, а залишок коштів призначених
на часткове відшкодування відсотків за кредитом повертати на рахунок
виконкому.
4.1.9. Здійснювати заходи з популяризації Програми, щодо надання
часткової компенсації відсотків позичальникам, які отримали кредит у
Кредитно-фінансовій установі на цілі передбачені у Додатку № 1 до цього
Договору.
4.1.10. Виконувати інші зобов’язання за цим Договором.
4.1.11.У Кредитних договорах, які укладатимуться з Позичальниками в
графі «Ціль кредитування» зазначати по «Програмі відшкодування відсотків
за кредитами, залученими населенням на впровадження енергозберігаючих
заходів у м.Ужгород на 2016-2017 роки» з подальшим переліком товарів і
послуг, на які надається кредит.
4.2. Кредитно-фінансова установа має право:
4.2.1. Відмовити Позичальнику в наданні кредиту у випадку:
- невідповідності Позичальника вимогам Кредитно-фінансової установи
та умовам цього Договору;

- прийняття кредитним комітетом Кредитно-фінансової установи
рішення про відмову у видачі кредиту.
5. Відповідальність сторін
5.1. Кредитно-фінансова установа несе відповідальність за не включення
осіб, які отримали кредит по Програмі у Зведений реєстр згідно з Додатком №
3 до цього Договору.
5.2. Департамент міського господарства не несе відповідальність за
несвоєчасне (до 2-х місяців), перерахування коштів часткової компенсації
відсотків Позичальників з бюджету міста.
5.3. Кредитно-фінансова установа не несе відповідальності за відмову
депаратменту здійснювати часткове погашення відсотків за кредитами, згідно
із сформованими Кредитно-фінансовою установою Зведених реєстрів у разі
нефінансування програми фінансовим управлінням.
6. Форс-мажорні обставини
6.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання будьякого з положень цього Договору, якщо це стало наслідком причин, що
знаходяться поза сферою контролю невиконуючої сторони. Такі причини
включають стихійне лихо, екстремальні погодні умови, перебої електроенергії
та телекомунікацій, збої комп’ютерних систем, пожежі, страйки, військові дії,
громадське безладдя і таке інше, але не обмежуються ними.
7. Строк дії Договору
7.1. Цей Договір набуває чинності з дня його підписання Сторонами і діє
до повного виконання Сторонами зобов’язань за цим Договором.
7.2. Цей Договір може бути розірваний лише за згодою Сторін. Сторона,
що бажає розірвати Договір подає заяву не раніше, ніж за 30 днів до
пропонованого дня припинення дії Договору.
7.3. Після закінчення дії Договору департамент зобов’язується
здійснювати часткове погашення відсотків за кредитами, згідно із
сформованими Кредитно-фінансовою установою Зведених Реєстрів до
повного виконання Позичальником зобов’язань за кредитом.
8. Прикінцеві положення
8.1. Будь-які зміни і доповнення до цього Договору вносяться лише за
згодою Сторін, шляхом укладення додаткових договорів.
8.2. У разі виникнення спорів у ході виконання цього Договору Сторони
намагатимуться вирішувати їх шляхом переговорів. Зацікавлена Сторона має
право звернутися до господарського суду, якщо у ході переговорів Сторони
не дійшли згоди щодо врегулювання спору.
8.3. Цей Договір складено у двох оригінальних примірниках, по одному
для кожної з Сторін, кожний з яких має однакову юридичну силу.

8.4. Департамент підтверджує, що Позичальники, внесені в Зведені
Реєстри згідно з кредитними договорами та умовами цього Договору, є
учасниками Програми та зобов’язується відповідно до умов цього Договору
здійснювати часткову компенсацію процентів.
9.Місцезнаходження та реквізити Сторін
Кредитно-фінансова установа
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________

Департамент міського господарства
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________

___________________________
М.П.
М.П.

Додаток №1
до Генерального договору
про співробітництво №______
від «____»__________201_ року
Цілі кредитування,
які забезпечують енергоощадність та підпадають
під часткове відшкодування відсотків по кредитах для населення та розмір
відшкодування відсотків за надані кредитно-фінансовими установами кредити
Ціль кредитування

Розмір відшкодування
відсотків за надані кредити

Придбання радіаторів опалення з
терморегуляторами температури повітря та
відповідного додаткового обладнання і матеріалів
до них
Придбання вікон та балконних дверей з
двокамерними енергоефективними склопакетами
(з енергозберігаючим склом) та відповідного
додаткового обладнання та матеріалів до них
Придбання рекуператорів тепла вентиляційного
повітря та відповідного додаткового обладнання
і матеріалів до них
Придбання вузлів обліку води (гарячої, холодної),
зокрема засоби обліку та відповідного
додаткового обладнання і матеріалів до них
Придбання матеріалів для проведення робіт з
теплоізоляції зовнішніх стін, підвальних
приміщень, горищ, покрівель та фундаментів
Придбання теплових насосів та відповідного
додаткового обладнання і матеріалів до них
Придбання сонячних колекторів для виробництва
теплової енергії та підігріву води та відповідного
додаткового обладнання і матеріалів до них
Придбання котлів з використанням будь-яких
видів палива та енергії (за винятком природного
газу) та відповідного додаткового обладнання і
матеріалів до них
Придбання багатозонних (багатотарифних)
приладів обліку електричної енергії та
відповідного додаткового обладнання і матеріалів
до них

15 %

Кредитно - фінансова установа
_______________________

Департамент міського господарства
_________________________

ПОГОДЖЕНО

ПОГОДЖЕНО
Міський голова
_______________________

______________

Додаток № 2
до Генерального договору
про співробітництво №______
від «____»_____________ 201_
року

Реєстр № ________
Позичальників, які отримали кредит у ________________
по Програмі відшкодування відсотків за кредитами залученими населенням на впровадження енергозберігаючих заходів у
м.Ужгороді на 2016-2017 роки за _______________ 201__ р.
(місяць)

Реквізити Кредитно–фінансової установи:
__________________
_________________

№ п/п

Прізвище, ім’я та по-батькові,

Ідентифі
каційний
номер

Ціль кредиту

№ і дата
Кредитного
договору

Строк
Кредитного
договору

Відсоткова
ставка за
користування
кредитом, %

Розмір
компенсації
%

Сума
кредиту

Розмір
компенсації
за весь строк
кредитування
грн.

Місце прописки
Позичальника
(район,місто)

Всього

Кредитно–фінансова установа:
“____” _____________________ 201__р.
______________
М.П.

________________________
(посада, прізвище та ініціали)

(підпис)

ПОГОДЖЕНО

ПОГОДЖЕНО
Міський голова
_______________________

______________
______________

_______________________
Додаток № 3
до Генерального договору
про співробітництво №______
від «____»_____________ 201_ року

Зведений реєстр № ________
Позичальників, які отримали кредит у ________________
по Програму відшкодування відсотків за кредитами залученими населенням на впровадження енергозберігаючих заходів у
м.Ужгороді на 2016-2017 роки за _______________ 201__ р.
(місяць)

Реквізити кредитно–фінансової установи:
__________________

№
п/п

Прізвище, ім’я та побатькові,

Ідентифікаційни
й номер

Ціль кредиту

№ і дата
Кредитн
ого
договору

Строк
Кредитного
договору

Сума кредиту

Відсоткова
ставка за
користуван
ня
кредитом,
%

Розмір
компенс
ації
%

Розмір
компенсац
ії
грн.

Сума з якої
нараховується
розмір
компенсації,
грн.

Період за
який
нараховують
ся відсотки
(у днях)

Всього

Кредитно – фінансова установа:
“____” _____________________ 200__р.
М.П.

________________________
(посада, прізвище та ініціали)

______________
(підпис)

Додаток № 4
до Генерального договору
про співробітництво №______
від «____»_____________ 201_ року

Перелік документів,
які необхідні для відшкодування відсотків за користування кредитом
1. Паспорт Позичальника (копії 1-4,11 ст., завірені Позичальником).
2. Довідка про присвоєння ідентифікаційного номера (копія, завірена
Позичальником).
3. Кредитний договір.
4. Документи, які підтверджують цільовість використання кредитних коштів:
 Рахунок-фактура;
 Договір купівлі-продажу або інший документ, який підтверджує сплату коштів за
придбаний товар.
 Акт перевірки цільового використання, або документ, який підтверджує факт
впровадження енергозберігаючих заходів;
 Акт прийому - передачі товару або накладна.

Кредитно – фінансова установа
_______________________

Департамент міського господарства
______________________

