
 
Про надання дозволу Комунальному 
підприємству «Миколаївський міжнародний 
аеропорт» Миколаївської обласної ради на 
отримання кредитної лінії та овердрафту 

Дев’ята сесія 
восьмого скликання 

 
  

Відповідно до  ст.346 Господарського кодексу України,  ч.5 ст.60,70 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та згідно з рішенням 
обласної ради від 26 жовтня 2000 року № 16 «Про управління майном спільної 
власності територіальних громад Миколаївської області» (зі змінами, 
внесеними рішеннями обласної ради від 24 червня 2011 року № 11,             
від 26 червня 2012 року № 33) обласна рада  

 
В И Р І Ш И Л А : 

 
1. Надати дозвіл Комунальному підприємству «Миколаївський 

міжнародний аеропорт» на відкриття кредитної лінії овердрафту під заставу 
майна на таких умовах: 

 
1.1. мета залучення кредиту – на розвиток діяльності підприємства; 
1.2. вид кредиту – відновлювальна кредитна лінія під заставу майна та 

овердрафт; 
1.3. вид застави – нерухоме майно і обладнання; 
1.4. страхування заставного майна – проводиться підприємством в 

акредитованій банком страховій компанії 
 
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

з питань регіонального розвитку, планування, бюджету, фінансів та 
інвестицій.  
 
 
Голова обласної ради                                                            Ганна ЗАМАЗЄЄВА 



ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА 
до проєкту рішення обласної ради  

«Про надання дозволу Комунальному підприємству «Миколаївський 
міжнародний аеропорт» Миколаївської обласної ради на отримання 

кредитної лінії та овердрафту» 
 

1. Обґрунтування необхідності прийняття рішення. 
Проєкт рішення обласної ради розроблено з метою розвитку та 

стабільного функціонування комунального підприємства «Миколаївський 
міжнародний аеропорт» та створення належних умов для розбудови сучасного 
міжнародного аеропорту, як невід’ємної частини транспортної галузі, що 
своєю чергою позитивно вплине на розвиток інших галузей економіки області. 

 
2. Мета і шляхи її досягнення. 
Основною метою розроблення проєкту рішення сесії обласної ради є 

забезпечення стабільної роботи обласного комунального підприємства 
«Миколаївський міжнародний аеропорт» та його розвиток. 

 
3. Правові аспекти. 
Проект рішення розроблено відповідно до:  
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»; 
Закону України «Про передачу об’єктів права державної та комунальної 

власності». 
 

4. Фінансово-економічне обґрунтування. 
Реалізація проекту не потребує додаткових витрат з обласного бюджету. 
 
5. Пропозиція заінтересованих органів. 
Проект рішення не потребує узгодження з будь-якими органами.  

 
6. Громадське обговорення. 
Проект рішення не потребує громадського обговорення. 

 
7. Прогноз результатів. 
Прийняття рішення позитивно вплине на розвиток інших галузей 

економіки області, зокрема і туризму. 
 
8. Оприлюднення. 
Проєкт рішення обласної ради «Про надання дозволу Комунальному 

підприємству «Миколаївський міжнародний аеропорт» Миколаївської 
обласної ради на отримання кредитної лінії та овердрафту під заставу об’єктів 
права комунальної власності» оприлюднено 02.12.2021 року на  
офіційному web-сайті Миколаївської облдержадміністрації 
(https://www.mk.gov.ua/ua/pub_info/plans/). 

В.о. начальника управління 
інфраструктури облдержадміністрації   Сергій СІКОРСЬКИЙ 
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