
ПРОЕКТ № 4340 

 
 

УКРАЇНА 
 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 
 

СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від «___» _________ 2020 року       № ____ 
 

Про надання згоди КП "Електротранс"  
Міської ради міста Кропивницького"  
на придбання тролейбусів на умовах 
фінансового лізингу 

 
Керуючись статтями 140-146 Конституції України, статтями 26, 27, 70 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 91 
Бюджетного кодексу України, відповідно до рішень Міської ради міста 
Кропивницького від 31 січня 2019 року № 2295 «Про затвердження Програми 
розвитку міського пасажирського транспорту та зв’язку у м. Кропивницькому 
на 2018-2020 роки» (зі змінами) та від 18 грудня 2019 року № 3046 «Про 
бюджет міста Кропивницького на 2020 рік» (зі змінами), Міська рада міста 
Кропивницького 

 
В И Р І Ш И Л А: 

 
1. Надати згоду комунальному підприємству «Електротранс» Міської ради 

міста Кропивницького» (код ЄДРПОУ- 40413447) на придбання 10 (десяти) одиниць 
тролейбусів марки «ДНІПРО - Т203» з автономним ходом (АХ) з правом викупу на 
таких умовах фінансового лізингу: 

1.1 Предмет лізингу - 10 (десять) одиниць тролейбусів марки «ДНІПРО - Т203» 
з автономним ходом (АХ). 

1.2 Строк лізингу - не більше 36 місяців. 
1.3 Загальна вартість предмета лізингу - не більше 91 800 000 грн 00 коп. 

(дев’яносто один мільйон вісімсот тисяч гривень 00 копійок). 
1.4 Авансовий платіж - не більше 20 відсотків від вартості предмета лізингу 

разом з ПДВ. 
1.5 Погашення лізингових платежів - згідно з графіком платежів з правом 

дострокового викупу. 
2. Уповноважити директора комунального підприємства «Електротранс» 

Міської ради міста Кропивницького» Луценка О.В. підписати в установленому 
законодавством порядку договір фінансового лізингу, додатки до нього, та інші, 
пов’язані з ним документи відповідно до чинного законодавства. 
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3. Зобов’язати директора комунального підприємства «Електротранс» Міської 
ради міста Кропивницького» Луценка О.В. після виплати платежів, передбачених 
договором фінансового лізингу, виконати дії відносно оформлення документів, що 
підтверджують право власності на предмет лізингу. 

4. Фінансовому управлінню міської ради м. Кропивницький при виконанні 
бюджету міста Кропивницького у 2020 році та формуванні бюджету міста 
Кропивницького на 2021 - 2023 роки, передбачити кошти для забезпечення виконання 
зобов’язань комунального підприємства «Електротранс» Міської ради міста 
Кропивницького», відповідно до вимог чинного законодавства. 

5. Організаційне виконання даного рішення покласти на комунальне 
підприємство «Електротранс» Міської ради міста Кропивницького», управління 
розвитку транспорту та зв’язку Міської ради міста Кропивницького, фінансове 
управління Міської ради міста Кропивницького, заступника міського голови з 
питань діяльності виконавчих органів ради Вергуна О.С. 

6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії Міської 
ради міста Кропивницького з питань бюджету, податків, фінансів, планування 
та соціально-економічного розвитку, з питань промисловості, транспорту, 
зв’язку, торгівлі, сфери послуг, захисту прав споживачів та заступника міського 
голови з питань діяльності виконавчих органів ради Вергуна О.С. 

 
 
 

Міський голова              Андрій РАЙКОВИЧ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Віктор Житник 35 83 13 



ПРОЄКТ № 4340 
(Доопрацьований 17.08.20) 

 
 

УКРАЇНА 
 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 
 

СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від «___» _________ 2020 року       № ____ 
 

Про надання згоди КП "Електротранс"  
Міської ради міста Кропивницького"  
на придбання тролейбусів на умовах 
фінансового лізингу 

 
Керуючись статтями 140-146 Конституції України, статтями 26, 70 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 91 Бюджетного 
кодексу України, Законом України «Про фінансовий лізинг», відповідно до 
рішень Міської ради міста Кропивницького від 31 січня 2019 року № 2295 «Про 
затвердження Програми розвитку міського пасажирського транспорту та 
зв’язку у м. Кропивницькому на 2018-2020 роки» (зі змінами) та від 18 грудня 
2019 року № 3046 «Про бюджет міста Кропивницького на 2020 рік» (зі 
змінами), Міська рада міста Кропивницького 

 
В И Р І Ш И Л А: 

 
1. Надати дозвіл комунальному підприємству «Електротранс» Міської 

ради міста Кропивницького» (код ЄДРПОУ- 40413447) на придбання на 
умовах фінансового лізингу 10 (десяти) одиниць тролейбусів марки «ДНІПРО 
- Т203» з автономним ходом (АХ) з правом викупу та укладання договору 
фінансового лізингу згідно з пунктом 5 статті 3 Закону України «Про 
публічні закупівлі» з фінансовими установами, (зокрема: з Акціонерним 
товариством комерційним банком «ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ 14360570), 
Публічним акціонерним товариством акціонерним банком 
«УКРГАЗБАНК» (ЄДРПОУ 23697280), Товариством з обмеженою 
відповідальністю «Ексімлізинг» (ЄДРПОУ 34492788) та іншими) на таких 
умовах: 

1.1. Предмет лізингу - 10 (десять) одиниць тролейбусів марки «ДНІПРО - 
Т203» з автономним ходом (АХ). 

1.2. Строк лізингу - не більше 36 місяців. 
1.3. Загальна вартість предмета лізингу - не більше 91 800 000 грн 00 коп. 

(дев’яносто один мільйон вісімсот тисяч гривень 00 копійок). 
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1.4. Авансовий платіж - не більше 20 відсотків від вартості предмета 
лізингу разом з ПДВ. 

1.5. Погашення лізингових платежів - згідно з графіком платежів з правом 
дострокового викупу. 

1.6. Відсоткова ставка – не більше 14,4%. 
1.7. Страхування – згідно з тарифами страхової компанії, 

акредитованої у фінансовій установі. 
2. Уповноважити директора комунального підприємства «Електротранс» 

Міської ради міста Кропивницького» Луценка О.В. підписати в установленому 
законодавством порядку договір фінансового лізингу, додатки до нього, та інші, 
пов’язані з ним документи відповідно до чинного законодавства. 

3. Зобов’язати директора комунального підприємства «Електротранс» 
Міської ради міста Кропивницького» Луценка О.В. після виплати платежів, 
передбачених договором фінансового лізингу, виконати дії відносно 
оформлення документів, що підтверджують право власності на предмет 
лізингу. 

4. Фінансовому управлінню міської ради м. Кропивницький при 
виконанні бюджету міста Кропивницького у 2020 році та формуванні бюджету 
міста Кропивницького на 2021 - 2023 роки, передбачити кошти для 
забезпечення виконання зобов’язань комунального підприємства 
«Електротранс» Міської ради міста Кропивницького» за договором 
фінансового лізингу відповідно до його умов та згідно з вимогами чинного 
законодавства. 

5. Організаційне виконання даного рішення покласти на комунальне 
підприємство «Електротранс» Міської ради міста Кропивницького», управління 
розвитку транспорту та зв’язку Міської ради міста Кропивницького, фінансове 
управління Міської ради міста Кропивницького, заступника міського голови з 
питань діяльності виконавчих органів ради Вергуна О.С. 

6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії Міської 
ради міста Кропивницького з питань бюджету, податків, фінансів, планування 
та соціально-економічного розвитку, з питань промисловості, транспорту, 
зв’язку, торгівлі, сфери послуг, захисту прав споживачів та заступника міського 
голови з питань діяльності виконавчих органів ради Вергуна О.С. 

 
 
 

Міський голова              Андрій РАЙКОВИЧ 
 
 
 
 
 
 
 
 

Віктор Житник 35 83 13 


