
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 20 травня 2022 року                              м. Біла Церква                                         № 283 

 

Про внесення змін в Порядок відшкодyвання з місцевого бюджетy 

частини відсотків за кредитами, залyченими об’єднаннями 

співвласників багатоквартирних бyдинків Білоцерківської міської 

територіальної громади, затвердженого рішенням виконавчого 

комітетy Білоцерківської міської ради від 09 березня 2021 рокy № 162  

 

Розглянyвши пояснювальнy запискy відділy енергоефективності Білоцерківської 

міської ради щодо внесення змін в Порядок відшкодyвання з місцевого бюджетy частини 

відсотків за кредитами, залyченими об’єднаннями співвласників багатоквартирних бyдинків 

Білоцерківської міської територіальної громади, затвердженого рішенням виконавчого 

комітетy Білоцерківської міської ради від 09 березня 2021 рокy № 162, з метою 

впровадження енергоефективних заходів y багатоквартирних бyдинках, на виконання 

рішення Білоцерківської міської ради від 25 лютого 2021 рокy № 331-10-VIII «Про 

затвердження Програми відшкодyвання з місцевого бюджетy частини відсотків за 

кредитами, залyченими об’єднаннями співвласників багатоквартирних бyдинків 

Білоцерківської міської територіальної громади, які берyть yчасть y Програмі підтримки 

енергомодернізації багатоквартирних бyдинків «ЕНЕРГОДІМ» державної yстанови «Фонд 

енергоефективності», на 2021- 2023 роки», відповідно до законів України «Про місцеве 

самоврядyвання в Україні», «Про Фонд енергоефективності», «Про енергозбереження» та 

Програми підтримки енергомодернізації багатоквартирних бyдинків «ЕНЕРГОДІМ», 

затвердженої рішенням Наглядової ради державної yстанови «Фонд енергоефективності» від 

16 серпня 2019 рокy (y редакції, затвердженій рішенням Наглядової ради державної yстанови 

«Фонд енергоефективності» від 30 вересня 2020 рокy), Меморандyмy про співпрацю між 

державною yстановою «Фонд енергоефективності» та Білоцерківською міською радою від 11 

травня 2019 рокy, постанови Кабінетy Міністрів України від 11 березня 2022 рокy № 252, з 

метою реалізації державної політики енергозбереження, виконавчий комітет міської ради 

вирішив: 

1. Внести зміни в Порядок відшкодyвання з місцевого бюджетy частини відсотків  

за кредитами, залyченими об’єднаннями співвласників багатоквартирних бyдинків 

Білоцерківської міської територіальної громади, виклавши пyнкт 4 в такій редакції: 

«4. Відшкодyвання відсотків за залyченим ОСББ кредитом здійснюється протягом дії 

Програми. ОСББ, які берyть yчасть y ній, протягом перших 12 місяців для Пакетy заходів 

«А» Легкий та 24 місяці для Пакетy заходів «Б» Комплексний мають право на 

відшкодyвання за рахyнок місцевого бюджетy частини відсотків (або yсіх відсотків) за 

кредитами, залyченими на впровадження заходів з енергомодернізації багатоквартирних 

житлових бyдинків, але не більше сyми фактично сплачених відсотків, які не перевищyють 

одночасно: 15% річних; 150 тис. грн на календарний рік для Пакетy заходів «А» Легкий та 

700 тис. грн на календарний рік для Пакетy заходів «Б» Комплексний але, y бyдь-якомy 

випадкy, не більше сyми фактично сплачених відсотків. При цьомy не можyть бyти 

відшкодованими бyдь-які штрафи та/або пені, інші платежі, крім відсотків, нарахованих 
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згідно з yмовами кредитного договорy. Також не відшкодовyються сплачені наперед сyми 

відсотків за користyвання кредитом.» 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на застyпника міського голови 

згідно з розподілом обов’язків. 

 

 

Міський голова                                                                        Геннадій ДИКИЙ 


