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Програма
часткового вiдшкодування BapTocTi закупiвель електрогенераторiв та

буд" - яких незалея(них приладiв альтернативного живлення для
забезпечення потреб осББ, жБк, теплопостачальних органiзацiй, якi

обслуговують даховi котельнi Вишневоi мiськот rчр""орiальноi громади
пц час опалювального сезону 2023 року>)

Паспорт Програми
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Мета Гфограми ,|Забезпеч.пп" *i"-ra.r"ni" Оui"r"*Фrrр""-
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удинкiв ЕlJIьтернативними джерелами
ергii при пiдготовцi об'ектiв до

папюв€LIIъного сезону з метою зниження
iнансового навантаження на спiввласникiв
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;
!

{

l
!J

I

i7
:!
:l
.l
:I

,i
]t,--...

розроблення мiсъка рада Бучанського
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Програми KoMiTeT ВишневоТ MicbKoT
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1. Загальнi полояtення

1. 1.Прсграмою передбачено часткове вiдшкодування BapTocTi закупiвлi
яких нез€Lлежних приладiв альтернативнсгоеIIектрогенераторiв та буд, -

живлення у багатоквартирних житлових будинках 2-х та бiльше поверхiг.
1.2.Генэратор мае бути закуплений пiсля 24 лютого 2022 року.
1 .З. QMa вiщlкодrш+я 75% ващOсT i епеюргенфfiOра- апе не бЬше 1 00 тис.грн ,

1.4.Вимоги до електрогенератора - номiнальна потужнiсть до 20 кВт.
].5.РОЗпОряДженням мiського голови утворюеться комiсiя у складi не
меЕше п'яти осiб.
1.б Комiсiя здiйснюе свою роботу у формi засiдань офлайн або онлайн.
засiдання koMicii е правомочним, якщо у ньому бере r{асть бiльше
половини iT членiв. Засiдання koMicii скJIикаеться згiдно з рiшенням голови
KoMicii за умови наявностi заявок.
1.7.ПеР,СОнальний скJIад KoMicii е змiнним та фiксуеться на момент початку
iT роботи у протоколi засiдання.
1.8.У РаЗi ПОдан}uI неповного пакета документiв заявник не допускасться
до дracTi у Програмi.

iнформацii нес}"ть

1.1 ).СеКреТар Koмicii перевiряе вiдповiднiсть поданого пакета документiв
згiдно з перелiком, викладеним у Програмi, та гrередае ix на розгляд
KoMicii.

2. Мета Програми

2.1,Програма частковоi компенсацii на вiдшкодування BapTocTi закупiвлi
еJIектрогенераторiв та буд" - яких нез€шежних приладiв альтернативнс,го
живлеЁ_ня дJuI забезпечення потреб осББ, жБк, теплопостачаJIьних
срганiзацiй, якi обслуговують даховi котельнi оп€Lлюва-пьногочрrФлrхrчrfl, ,1I\l w\r,gJrJrUбyr1rrb лалUБr KO.r,eJlt)Hl лО ОПiLЛЮВа_ПЬНОГО сеЗСнУ
rа 202З piK (надалi - Програма) розроблена у зв'язку з введенням военного
gгану в ykpaiHi, з метою забезпеченнrI спiввласникiв багатоквартирних
житлоЕ.их булинкiв альтернативними джерелами електроенергii при
гi.шотс,вцi об'ектiв до опалювального сезону та з цiллю знижеЕня
фiг_анс,эВого навантаженнЯ на спiввласникiв булинкiв пiд час придбання
Talc{x гриладiв.
2.2.Прсlграма передбачае зал)^{еннrI коштiв спiввласни:<iв
багатогвартирних житлових будинкiв та бюджету Вишневот MicbkoT
територiальнот громади для реалiзацii заходiв iз закупiвлi та оснащеннrI
гобутовИми генеРаторами багатоквартирних житлових будинкiв.
2.3,прндбанi генератори використовуються виключно для належнсtго
функцiонування системи житгезабезпечення будинку водопостачан_1я,
водовiдведення, теплопостачання), а не дJUI забезпечення потреб власни_<iв
квартир.

компенсацiТ.



3. Механiзм реалiзацii Програми

3.1 Учасники здiйснюють оплату за придбання електрогенераторiв через
установи банкiв.
3.2 осББ, жБк, теплопостачальнi органiзацii, якi обслуговують да>:llвi
котельнi можутъ отримати компенсацiю з бюджету на ту кiлькiсть
геlreраторiв вiдповiдно по кiлькостi будинкiв, якi перебувають в
обслуговуваннi, але не бiльше одного генератора на один житловий
будинок.
з.з. Щ.rя отримання частковоi компенсацii }п{асники програми подають до

вишнезоi Micbkoi ради пакет документiв, завiрених ними:
3.з 1. Заяву на часткову компенсацiю BapTocTi закупiвлi електрогенератf.ра
вiдrовiцно до форми (додаток до цiеi Програми).
з.з 2. Копii платiжних документiв (первиннi документи, якi пiдтвердЖfКrТЬ
фагТ отримання електрогенератора та здiйснення оплати за наданий
товар).
з.3 З. Копii документiв iз зазначенням технiчних характеристик та
серiйного номера (або iнше заводське маркування).
з.з.4. Копiя витягу з единого державного реестру юридичних осiб.
3.4, На пiдставi протоколу KoMicii вiддiл з питань житлово-комун€Lльного
гос{Iодарства, тарифоутворення, енергоефективностi, енергозбереження таз пит€IнЬ надзвичайнrх ситуацiй готуе зведений перелiк
програми та готуе проект розпорядження Вишневого мiського
розтrодiл частковоI компенсацii Учасникам
електрогенераторiв.
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3.5. Складення i подання фiнансовоi та бюджетнот звiтностi про
викори]таннrI бюджетних коштiв, а також контроль за ik цiльовим та
ефектизним витрачанням здiйснюються у встановленому законодавством
поtlядку.

4. Фiнансове забезпечення Програми

4.I. Фiнансування Програми здiйснюетъся за рахунок коштiв бюджету
Вишневоi мiсъкоi територiальноi громади, коштiв Учасникiв Програми_ та
iнш_их джерел, незаборонеFIих законодавством Украiни.
4.2.обсяг видаткiв на реалiзацiю Програми за рахунок коштiв бюджсгу
вицrневоi мiсъкоi територiальноi громади проводитъся у межах коштiв,
пердбачених на вiдповiдний бюджетний перiод.

5.1. Забезпечення спiввласникiв ба будинкiв aBapiйr-_lrM

функцiонуваннядля

5. Очiкуванi результати

|lýil I Ф/ -:

еле

Iлля ДIКОВ



,Щодаток до Програ:rли затвердхсеноi
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MicbKoMy головi
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Зазначити, яке з перелi.tеного обладнання е у будинку: IТП, водянi насоси, лiфти.
ОбладнаннlI плануеться для використанIuI для
Банкiвськi реквiзити суб' екта зверненнrI

Щодатки:
Копii платiжних документiв (первиннi документи, якi пiдтверджують факт
отримання електрогенератора та здiйснення оплати за наданий товар).
Копii документiв iз зазпаI.Iеннrtм технiчних характеристик та серiйного номера
(або iнше заводське маркування).
Копiя витяry з единого д1ерх(авного реестру юридичних осiб.

(дата) (пiдпис)

Прошу розглянутрI заяву на часткову компенсацiю BapTocTi закупiвлi
електрогенератора для забезпе,-tеннrl потреб спiввласникiв багатоквартирного
булинку за адресою:

Загальна вартiстъ електрогенератора

Технiчнi характеристики :

Обладнання зберiгаетьсrl за адресою:


