
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 

Про внесення на розгляд сесії 

міської ради пропозиції про 

надання дозволу комунальному 

підприємству водопровідно-

каналізаційного господарства 

«Водоканал» на укладання 

кредитного договору 

21 серпня 2018 Старокостянтинів   № 258 

 

 

 

Розглянувши звернення директора комунального водопровідно-

каналізаційного господарства «Водоканал» щодо надання дозволу на 

отримання кредиту, яке зареєстроване у виконавчому комітеті міської ради від 

17 серпня 2018 року № 46/3495-01-11/2018, керуючись ст. 26 Закону України 

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

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Внести на розгляд сесії Старокостянтинівської міської ради 

пропозиції: 

1) надати дозвіл комунальному підприємству водопровідно-

каналізаційного господарства «Водоканал» на отримання кредиту для 

придбання трактора МТЗ-92П вартістю не більше 1200000 (один мільйон 

двісті тисяч) грн. 00 коп. в АБ «УКРГАЗБАНК» на таких умовах: авансовий 

платіж - не менше 30% від суми договору кредиту; відсоткова ставка - не 

більше 10% річних у гривні; строк кредиту - не більше 60 місяців, 

страхування - згідно з тарифами акредитованої страхової компанії 

АБ «УКРГАЗБАНК»; 

2) надати дозвіл комунальному підприємству водопровідно-

каналізаційного господарства «Водоканал» на отримання кредиту на 

придбання екскаваційного обладнання до трактора МТЗ-92П, а саме: ковша 

вузького для прокладання трубопроводів шириною 350 мм та відвалу 

поворотнього для снігу та грунту, гідравлічного, вартістю не більше 54000 

(п’ятдесят чотири тисячі) грн. 00 коп. в АБ «УКРГАЗБАНК» на таких умовах: 

авансовий платіж не менше - 30% від суми договору кредиту; відсоткова 

ставка - не більше 19% річних у гривні; строк кредиту - не більше 60 місяців, 

страхування - згідно з тарифами акредитованої страхової компанії 
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АБ «УКРГАЗБАНК»; 

3) уповноважити директора комунального підприємства водопровідно-

каналізаційного господарства «Водоканал» на підписання відповідних 

договорів, додаткових угод до договорів щодо надання кредитів, зазначених у 

п. 1, п. 2 (в тому числі кредитного договору, а також заяв, довідок, клопотань 

та інших документів, необхідних для виконання прийнятого рішення); 

4) уповноважити на підписання від Старокостянтинівської міської ради 

договору поруки міського голову Мельничука М.С.; 

5) передати в заставу трактор МТЗ-92П та екскаваційне обладнання 

(ковш вузький для прокладання трубопроводів шириною 350 мм та відвал 

поворотній для снігу та грунту, гідравлічний), що придбавається за рахунок 

кредитних коштів публічного акціонерного товариства Акціонерного банку 

«УКРГАЗБАНК». 

 

2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету 

міської ради від 21 червня 2018 року № 191 «Про внесення на розгляд сесії 

міської ради пропозиції про надання дозволу комунальному підприємству 

водопровідно-каналізаційного господарства «Водоканал» на укладання 

договору фінансового лізингу для придбання екскаватора-навантажувача». 

 

 

 

Міський голова                               підпис                                    М. Мельничук 


