
 
 

ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від 24.01. 2019 № 41-113/VІІ 

м. Золотоноша  

 

Про надання дозволу на укладання договору  

фінансового лізингу з ПАТ АБ „УКРГАЗБАНК”  

та погодження його умов 

 

Розглянувши лист КП „Міський водоканал” (22.01.2019 № 151) щодо 

надання дозволу на укладання договору фінансового лізингу з  

ПАТ АБ „УКРГАЗБАНК” для придбання портального сміттєвоза СБМ-301/3 на 

шасі МАЗ-4371 та 11 контейнерів, керуючись ст. 17, ч. 5 ст. 60, ч. 2 ст.70 Закону 

України „Про місцеве самоврядування в Україні”, - 

 

міська рада  вирішила: 

 

1. Надати дозвіл КП „Міський водоканал” (Кузнєцов С.В.) на укладання 

договору фінансового лізингу для придбання портального сміттєвоза  

СБМ-301/3 на шасі МАЗ-4371 в кількості 1 шт. та контейнерів для сміттєвоза 

СП-07.00.000 в кількості 11 шт. з правом викупу на загальну суму 2632635,00 

грн. (Два мільйона шістсот тридцять дві тисячі шістсот тридцять п’ять грн. 00 

коп.) з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ АКЦІОНЕРНИМ 

БАНКОМ „УКРГАЗБАНК” на наступних умовах: 

 предмет лізингу – портальний сміттєвоз СБМ-301/3 на шасі МАЗ-4371 в 

кількості 1 шт. та контейнерів для сміттєвоза СП-07.00.000 в кількості 11 шт.; 

 вартість предмета лізингу – 2632635,00 грн.; 

 відсоткова ставка – не більше 20,5% річних у гривнях; 

 авансовий внесок – не менше 20,0% від вартості предмету лізингу; 

 строк лізингу – 60 місяців; 

 комісія за надання лізингу – 1,0% від вартості предмету лізингу; 

 розмір та строки сплати лізингових платежів – щомісячно відповідно до 

умов договору; 

 страхування транспортного засобу – згідно з тарифами акредитованої 

Банком страхової компанії. 

2. Встановити, що Золотоніська міська рада бере на себе зобов’язання щодо 

забезпечення виконання умов договору фінансового лізингу, визначених п. 1, 



впродовж всього терміну його дії, за рахунок коштів міського бюджету для 

повного та своєчасного виконання договору фінансового лізингу. 

3. Щорічно, протягом дії договору фінансового лізингу передбачати у 

міському бюджеті кошти для забезпечення виконання КП „Міський водоканал” 

з моменту підписання і до повного та своєчасного виконання умов договору 

фінансового лізингу. 

4. Надати дозвіл, директору КП „Міський водоканал” Кузнєцову С.В. на 

підписання договору фінансового лізингу і договору страхування майна та всіх 

необхідних документів, пов`язаних з отриманням фінансування в ПАТ АБ 

«УКРГАЗБАНК» із визначенням інших умов отримання фінансування. 

5. КП „Міський водоканал” забезпечити належне утримання, експлуатацію, 

ремонт та технічне обслуговування транспортного засобу, який є предметом 

договору фінансового лізингу. 

6. Координацію роботи з виконання рішення доручити першому заступнику 

міського голови Маслу О.М., контроль за виконанням рішення покласти на 

постійну комісію з питань бюджету, фінансів, цін, побутового та торгівельного 

обслуговування, господарської діяльності (Нелін І.І.). 

 

 

Міський голова        В.О. Войцехівський 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Флоренко  23093 


