
 
УКРАЇНА 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
 61 сесія  7-го скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

22.08.2019                         Мукачево    №1465 
 

Про надання дозволу Мукачівському міському комунальному 
підприємству  «Чисте місто» на отримання кредиту на придбання техніки 
 
 Розглянувши звернення директора Мукачівського міського комунального 
підприємства  «Чисте місто» Д. Масалова від 18.07.2019р. № 53, з метою    
забезпечення належної діяльності Мукачівського міського комунального         
підприємства «Чисте місто», відповідно до ст. ст. 1054, 1055, 10561              
Цивільного кодексу України, ст. 78, 346 Господарського кодексу України, 
Статуту Мукачівського міського комунального підприємства «Чисте місто», 
затвердженого рішенням 17 сесії Мукачівської міської ради 7 скликання від 
06.10.2016 р. №340, враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії з 
питань бюджету та соціально-економічного розвитку (протокол №69 від 
21.08.2019 р.), керуючись  ст. 25, ч. 1 ст. 59, ч. 5 ст. 60, Закону України «Про 
місцеве     самоврядування в Україні», Мукачівська  міська рада  
В И Р І Ш И Л А:  

1. Надати дозвіл Мукачівському міському комунальному підприємству  
«Чисте місто» на отримання кредиту в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ 
«ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ» на придбання техніки під       
заставу майна на наступних умовах: 

1.1. Мета залучення кредиту – придбання Бульдозера Т-170М (Ю10М) з         
механічною трансмісією (або еквівалент). 

1.2. Обсяг кредиту – в сумі не більше 3,2 млн. грн. (не більше трьох мільйонів 
200 тисяч грн. 00 копійок). 

1.4. Сплата відсотків за користування кредитом - в розмірі не більше 19%        
річних; разова комісія за видачу кредиту – 1%. 

1.5. Термін кредиту – не більше 5 (п’яти) років. 

2. Надати дозвіл Мукачівському міському комунальному підприємству  «Чисте 
місто» на передачу в заставу АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ  

 



«ДЕРЖАВНИЙ  ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ» придбаної в рамках кредитного 
договору   техніки. 

3. Уповноважити директора Мукачівського міського комунального                
підприємства «Чисте місто» Д. Масалова укласти та підписати кредитний      
договір та договір застави з АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ДЕРЖАВНИЙ 
ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ». 

4. Погашення кредиту та відсотків за користування кредитними коштами 
здійснюється за рахунок Мукачівського міського комунального підприємства  
«Чисте місто». 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського  
голови Е.Барчія та постійну депутатську комісію з питань бюджету та 
соціально-економічного розвитку. 

 
 
Міський голова                                                                                           А. Балога 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


