
 

 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 
 

 
 

РІШЕННЯ 
 

    13 травня 2021__ року                     Старокостянтинів                                      № __128_ 

 

 

Про внесення на розгляд сесії міської ради пропозицій 

щодо надання дозволу на укладення договору 

фінансового лізингу комунальному підприємству 

водопровідно-каналізаційного господарства 

«Водоканал» Старокостянтинівської міської ради 

 

 

Розглянувши звернення, яке зареєстроване у виконавчому комітеті міської 

ради 25 березня 2021 року за № 46/1556-23/2021, комунального               

підприємства водопровідно-каналізаційного господарства «Водоканал» 

Старокостянтинівської міської ради, керуючись статтями 40, 52 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Внести на розгляд сесії міської ради пропозиції: 

1) комунальному підприємству водопровідно-каналізаційного 

господарства «Водоканал» Старокостянтинівської міської ради (ЄДРПОУ 

02092644): 

дозволити укласти договір фінансового лізингу з акціонерним товариством 

комерційним банком «ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ 14360570) на придбання 

екскаватора-навантажувача JCB 4CX на суму, що не перевищує гривневий 

еквівалент 84000 фунтів стерлінгів (остаточна вартість екскаватора в гривні 

буде сформована на момент укладення договору лізингу), на таких умовах: 

аванс – до 45%, відсоткова ставка не більше – 9,50 % річних у гривні, строком 

до 60 місяців, погашення лізингових платежів – згідно з графіком платежів, 

страхування – згідно з тарифами акредитованої страхової компанії акціонерним 

товариством комерційним банком «ПРИВАТБАНК», одноразова комісія за 

надання кредитних коштів – не більше 1,0 % від суми кредиту; 

дозволити укласти договір страхування предмета лізингу; 

дозволити здійснювати витрати, пов’язані з ремонтом та обслуговуванням
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предмета лізингу, згідно з вимогами законодавства та умовами договору 

фінансового лізингу; 

вжити заходів щодо оформлення за собою права власності на майно за 

договором фінансового лізингу та  всіх необхідних для цього документів по 

закінченні строку лізингу; 

2)  уповноважити:  

директора комунального підприємства водопровідно-каналізаційного 

господарства «Водоканал» Старокостянтинівської міської ради Ігоря МОРОЗА 

на підписання договору фінансового лізингу, договору страхування предмета 

лізингу та інших необхідних документів для оформлення цих договорів та всієї 

процедури одержання фінансового лізингу; 

міського голову Миколу МЕЛЬНИЧУКА на підписання від імені 

Старокостянтинівської міської ради (ЄДРПОУ 36027760) договору поруки та 

всіх необхідних документів для оформлення цього договору; 

фінансовому управлінню виконавчого комітету міської ради (Валентина 

КАМІНСЬКА) при внесенні змін до бюджету Старокостянтинівської міської 

територіальної громади на 2021 рік передбачити комунальному підприємству 

водопровідно-каналізаційного господарства «Водоканал» 

Старокостянтинівської міської ради кошти в сумі 1500000 гривень для оплати 

авансового платежу за договором фінансового лізингу. 

 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів Старокостянтинівської  

міської ради Володимира БОГАЧУКА. 

 

 

 

 

Міський голова                                 підпис                           Микола МЕЛЬНИЧУК 


