
 

 

 

 

У К Р А Ї Н А 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ДЕСЯТА СЕСІЯ   СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ 

    

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

 

від  21 листопада  2017 року                                                          № 1203 

 

 

Про надання згоди на участь  

Кіровоградської міської ради 

у проектах Європейського Банку 

Реконструкції та Розвитку 

 

Керуючись статтями 140, 144  Конституції України,  статтею 25 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою підписання Угоди 

про підготовку фінансування між Кіровоградською міською радою та 

Європейським Банком Реконструкції та Розвитку, Кіровоградська міська рада  

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Дати згоду на участь Кіровоградської міської ради та створених нею 

комунальних підприємств у проектах Європейського Банку Реконструкції та 

Розвитку (далі - ЄБРР), а саме: 

1)   «Модернізація громадського транспорту у м. Кропивницькому». 

Орієнтовний розмір кредиту: до 8,0 млн євро, включаючи кредит від 

Фонду Чистих Технологій (далі - ФЧТ) на суму до 2,0 млн євро.  

Крім того, інвестиційний грант на суму до 2,0 млн євро від 

Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля (далі - 

Е5Р). 

2) «Підвищення енергоефективності громадських будівель у                               

м. Кропивницькому». 

Орієнтовний розмір кредиту: до 6,5 млн євро, включаючи кредит від 

ФЧТ на суму до 1,5 млн євро. 

Остаточна сума фінансування по проектах буде визначена після 

проведення ЄБРР передпроектної оцінки та залежатиме від схвалення Е5Р та 

ФЧТ. 

2. Врахувати попередні умови надання кредиту: 

Строк погашення: до 13 років, включаючи пільговий період 3 роки і 

строк погашення основної суми 10 років. 
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Розміри процентної ставки: для коштів ЄБРР маржа до 7 % річних понад 

шестимісячну ставку EURIBOR (маржа підлягатиме поступовому коригуванню 

(як у бік збільшення, так і в бік зменшення) залежно від кредитного рейтингу 

міста, для ФЧТ маржа 1 % фіксована. 

Разова комісія: 1,2 % від сукупної основної суми Кредиту. 

Гарантія: повна фінансова гарантія міста (місцева гарантія). 

3. Управлінню економіки Кіровоградської міської ради здійснити заходи 

щодо отримання містом кредитного рейтингу. 

4. Управлінню розвитку транспорту та зв’язку, управлінню освіти, 

управлінню охорони здоров’я Кіровоградської міської ради сприяти підготовці 

проектів.  

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії 

з питань діяльності ради, депутатської етики, Регламенту міської ради, 

відзначення нагородами, забезпечення законності, релігії, засобів масової 

інформації, регуляторної політики, підприємництва, інвестицій та 

зовнішньоекономічної діяльності, з питань бюджету, податків, фінансів, 

планування та соціально-економічного розвитку, з питань промисловості, 

транспорту, зв’язку, торгівлі, сфери послуг, захисту прав споживачів та 

заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

Грабенка О.В.   

   

 

 

Міський голова                                                                             А. Райкович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Тимченко 36 13 35 


