
  
 

 

ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

( п’ята сесія восьмого скликання) 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
 

18 лютого 2021 року                   
 

Про внесення змін до Комплексної програми 

з реконструкції та оновлення системи 

водопостачання та водовідведення у місті 

Лубни на 2020-2032 роки 

 

  

З метою впровадження енергозберігаючих технологій у системі 

водопостачання та водовідведення, для виконання комплексу робіт з 

реконструкції та оновлення системи водопостачання та водовідведення у             

м. Лубни відповідно до ст.13 Закону України «Про питну воду, питне 

водопостачання та водовідведення»,  керуючись ст. 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», 

 

міська рада вирішила: 

 

1. Внести зміни до Комплексної програми з реконструкції та оновлення 

систем водопостачання та водовідведення у місті Лубни на 2020-2032 роки, 

затвердженої рішенням п’ятдесятої  сесії сьомого скликання Лубенської міської 

ради від 20.02.2020 р. «Про затвердження Комплексної програми з реконструкції 

та оновлення систем водопостачання та водовідведення у місті Лубни на 2020-

2032 роки» ( і змінами та доповненнями), доповнивши  розділ V «Фінансове 

забезпечення виконання Програми» абзацом такого змісту: 

«Уповноважити фінансове управління виконавчого комітету Лубенської 

міської ради Лубенського району Полтавської області на погашення процентів на 

основну суму Кредиту Північної Екологічної Фінансової Корпорації (НЕФКО), 

що є  непогашеною протягом кожного Процентного періоду за ставкою три 

проценти (3%) річних,  одноразові комісійні за організацію у розмірі  1,0%  рівно 

від суми Кредиту, комісійні за зобов’язання в розмірі  0,5%  річних на 

невикористану суму кредиту ( стаття 3. Проценти; платежі; комісійні Кредитної 

угоди від 29.12.2020 р. № NIP 2/20), комісійні послуги за операціями з купівлі, 

продажу та обміну іноземної валюти  0,5 % від суми, інші видатки (договір 
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банківського рахунку від 07.12.2020 р.  № 2020/КД/329-0076. Джерелом 

фінансування є кошти бюджету Лубенської міської територіальної громади». 

         

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника  

Лубенського міського голови Діденка О.Г. та постійну депутатську комісію 

міської ради з питань планування бюджету та фінансів.       

                         

 

Лубенський міський голова                                Олександр  ГРИЦАЄНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснювальна записка 
до рішення п’ятої сесії восьмого скликання Лубенської міської ради 

Лубенського району від 18.02.2021р. «Про  доповнення Комплексної 

програми з реконструкції та оновлення системи водопостачання та 

водовідведення у місті Лубни 2020-2032 роки» » 

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 16.02.2011р. 

№110 «Про затвердження Порядку  здійснення місцевих запозичень»   та   

кредитного договору  NIP 2/20 від 29.12.2020 р. між Північною екологічною 

фінансовою корпорацією (НЕФКО) та Лубенською міською радою 

Лубенського району Полтавської області, зокрема, на наступних умовах: 

1.1. Мета залучення кредиту – фінансування впровадження заходів 

інвестиційного проєкту «Реконструкція системи водопостачання та 

водовідведення з впровадженням енергозберігаючих технологій в м. Лубни 

на 2020-2032 роки». 

1.2. Розмір та валюта кредиту до 1000000,00 євро (один мільйон 

євро). 

1.3. Строк запозичення – 8 років (включаючи період відстрочки 2,5  

років від дати підписання). 

1.4. Відсоткова ставка за користування кредитними коштами 

становлять 3,0% річних. 

1.5. Майнове або інше забезпечення виконання зобов’язань за 

запозиченням не надається. 

1.6. Погашення кредиту здійснюється рівними послідовними 

піврічними платежами на кожну  дату платежу, починаючи з дати платежу, 

яка випадає на або найближче до дати, що випадає через  (30) тридцять 

місяців після дати договору та завершити погашення не пізніше ніж до 8 

(восьми) років після дати договору (остання дата погашення). 

1.7. Сплата відсотків по кредиту здійснюється відповідно до умов 

кредитного договору, починаючи з першої погодженої дати платежу, що 

припадає після надання першого траншу кредиту (період відстрочки не 

застосовується до платежів зі сплати відсотків). 

уповноважити начальника фінансового управління   Романенко Т.О. 

вчиняти всі необхідні правочини та здійснювати всі передбачені чинним 

законодавством України дії, пов’язані із погашенням кредиту  та всіх інших 

платежів передбачених умовами угоди. Джерелом фінансування є кошти 

бюджету Лубенської міської територіальної громади. 

   

 

 

 

Начальник фінансового управління                 Тамара РОМАНЕНКО 
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