
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

 VIII  сесія    VII   скликання  
 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
29 листопада 2016 року             м. Ужгород    № 438 
 

 

Про здійснення запозичення 

Ужгородською міською радою 

в рамках реалізації проекту  

«Програма розвитку муніципальної  

інфраструктури України» 

 

З метою впровадження заходів з енергоефективності та 

енергозбереження в бюджетній сфері міста, враховуючи Фінансову угоду 

(проект «Програма розвитку муніципальної інфраструктури України») між 

Україною та Європейським інвестиційним банком, ратифіковану Законом 

України від 03.02.2016р. № 975-VIII, керуючись п. 26 ч.1 ст.26 та ч. 1 ст. 59 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  

 

міська рада ВИРІШИЛА: 

1. Здійснити запозичення Ужгородською міською радою в рамках 

реалізації проекту «Програма розвитку муніципальної інфраструктури 

України», а саме субпроекту типу 2 щодо енергетичної ефективності об’єктів 

соціальної інфраструктури міста – реконструкція будівель загальноосвітніх 

шкіл, дошкільних навчальних закладів, закладів охорони здоров’я із 

застосуванням енергозберігаючих заходів загальною вартістю 10 600 000 

(десять мільйонів шістьсот тисяч) євро. 

2. Затвердити перелік закладів освіти та охорони здоров’я міста 

Ужгород, в яких планується здійснити енергоефективні заходи в рамках 

реалізації проекту «Програма розвитку муніципальної інфраструктури 

України» субпроекту типу 2 щодо енергетичної ефективності об’єктів 

соціальної інфраструктури міста – реконструкція будівель загальноосвітніх 

шкіл, дошкільних навчальних закладів, закладів охорони здоров’я із 

застосуванням енергозберігаючих заходів (далі – Субпроект) згідно з 

додатком. 



3. Погодитись з основними умовами фінансування Субпроекту, 

передбаченими Фінансовою угодою (проект «Програма розвитку 

муніципальної інфраструктури України») між Україною та Європейським 

інвестиційним банком (далі – Фінансова угода): 

3.1. Позичальник – Європейський інвестиційний банк, який діє через 

Міністерство фінансів України, у співпраці із Міністерством регіонального 

розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, та 

надає кошти кредиту кінцевим бенефіціарам відповідно до угоди про 

передачу коштів позики («Угода про передачу коштів позики») між 

Міністерством фінансів України, Міністерством регіонального розвитку, 

НКРЕКП і кінцевим бенефіціаром. 

3.2. Кінцевий бенефіціар – Ужгородська міська рада в особі управління 

капітального будівництва Ужгородської міської ради. 

3.3. Загальний період погашення кредиту (з врахуванням пільгового 

періоду) – 22 роки. 

3.4. Пільговий період – 5 років. 

3.5.  Відсоткова ставка – передбачена статтею 3 Фінансової угоди. 

3.6. Строк реалізації субпроекту – до 5 років. 

4. Доручити міському голові Андріїву Б.Є. підписати угоди про 

передачу коштів позики в рамках реалізації проекту «Програма розвитку 

муніципальної інфраструктури України», а саме Субпроекту, який зазначено 

в пунктах 1, 2 даного рішення. 

5. Забезпечити повернення кредиту та сплату відсотків по ньому згідно з 

установленим графіком за рахунок коштів міського бюджету. 

6. Виконавчому комітету (Турховська Г.І.) та управлінням міської ради: 

економіки та підприємництва (Травіна О.В.); фінансів (Гах Л.М.); освіти 

(Бабунич О.Ю.); охорони здоров’я (Решетар В.В.); капітального будівництва 

(Юрко А.А.), надавати необхідну інформацію, пов’язану з підготовкою 

документації, укладанням угод, перерахуванням коштів та реалізацією 

проекту «Програма розвитку муніципальної інфраструктури України». 

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови Габора О.М. та постійну комісію міської ради з питань 

соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів та оподаткування 

(Гомонай В.В.) 

 

 

Міський голова                     Б. Андріїв 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
  Додаток  

                                                                                        до рішення VIII сесії міської 

                                                                                        ради VII скликання 
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ПЕРЕЛІК ОБ’ЄКТІВ 

1 ДНЗ-28 вул. Добролюбова,4а 

2 ДНЗ-30 вул.Шевченка,42 

3 ДНЗ-31 вул.Докучаєва,8 

4 ДНЗ-19 вул.Белінського,22 

5 ДНЗ-16 вул.Айвазовського,9 

6 ДНЗ-7 вул.Волошина,46 

7 ДНЗ-12 вул.Йокаї,9 

8 ДНЗ-18 вул.Айвазовського,5 

9 ДНЗ-20 вул.Белінського,23 

10 ДНЗ-15 вул.Л.Українки,8 

11 ДНЗ-26 пр.Свободи,59 

12 ДНЗ-29 вул. Грушевського,61а 

13 ДНЗ-8 вул. Грушевського,29 

14 ДНЗ-1 вул.М.Вовчка,1 

15 ДНЗ-40 вул.Волошина,36 

16 ДНЗ-36 вул.Бачинського,27 

17 ДНЗ-38 вул.Ак.Корольова,6 

18 ДНЗ-39 вул.Пестеля,20 

19 ДНЗ-42 вул.Легоцького,19 

26 НВК ,,Престиж,, вул.Джамбула,48 

27 НВК ,,Пролісок,, пр.Свободи,41 

28 НВК,,Первоцвіт,,вул.Корольова,2 

29 НВК,,Ялинка,,вул.Нахімова,8 

30 НВК,,Веселка,,вул.Володимирська,38 

31 НВК,,Гармонія,,вул.Доманинська,263 

32 НВК ,,Угорсько-мовна гімназія,,вул.Грушевського,39а 

33 Лінгвістична гімназія ім.Т.Г.Шевченка наб.Незалежності,4 

34 ЗОШ I-IIIст. №2 вул.Підгірна,43 

35 ЗОШ I ст.№1 вул.Висока,4 

36 ЗОШ I-IIIст.№20 Ліцей ,,Лідер,, вул.І.Сільвая,3 

37 Класична гімназія вул.8-го Березня,44  

38 ЗОШ I-III ст.№12 вул.Заньковецької,17а 



 

 

Секретар ради                                                                            А. Сушко 

39 ЗОШ I-IIIст.№19вул. Заньковецька,66 

40 ЗОШ I-III ст.№ 15 вул.Заньковецької,13а 

41 ЗОШ I-III ст.№16 вул.Жатковича,24 

42 ЗОШ №6 вул.Польова,22 

43 ЗОШ I-III 6(початкова) вул.Одеська 

44 ЗОШ №7 початкова 

45 ЗОШ I-III ст.№7  вул.Дворжака,41  

46 ЗОШ I-III ст №:8 вул.Корольова,4 

47 ЗОШ I-III ст №10 наб.Православна,24 

48 ЗОШ I-III ст №11 

49 ЗОШ I-IIIст.№5 наб. Київська,16 

50 ЗОШ I-IIIст.№13 вуд. Дендецы,23 

51 Центральна міська клінічна лікарня вул.Грибоєдова,20 

52 
Ужгородська міська центральна первинна медико-санітарна допомога 

вул.Грибоєдова,29в 

53 Ужгородський міський перинатальний будинок вул.Грибоєдова,20б 

54 Поліклініка №2 вул. Парижської комуни 

55 МДКЛ вул. Бращайків 


