
 
 

РІШЕННЯ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 
від      квітня 2021 року №  

м. Олександрія 
 
Про надання фінансового завдання  
КП «Олександрійський транспорт»  
 

Відповідно до ст. ст. 17, 25, 26 пп. 1) п. а) ст. 29, п.7 ст. 64, ст. 70 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», ст. ст. 144, 146 Конституції України, ст. 91 
Бюджетного кодексу України, Закону України «Про фінансовий лізинг», з метою  
виконання рішення Олександрійської міської ради від 02 квітня 2021 року №153 «Про 
затвердження Програми розвитку муніципального автомобільного пасажирського 
транспорту Олександрійської територіальної громади на 2021-2025 роки»  та придбання 
автобусів на умовах фінансового лізингу для КП «Олександрійський транспорт», 

 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ: 
 
1. З метою придбання автобусів з правом викупу на умовах фінансового лізингу 

надати фінансове завдання комунальному підприємству «Олександрійський транспорт» 
Олександрійської міської ради на пошук фінансових установ та пропозицій для 
укладання договору фінансового лізингу з такими державними банками, а саме: 
«Акціонерним товариством комерційним банком «ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ 14360570), 
Публічним акціонерним товариством акціонерним банком «УКРГАЗБАНК» (ЄДРПОУ 
23697280), Акціонерним товариством «ОЩАДБАНК» (ЄДРПОУ 00032129), Товариством 
з обмеженою відповідальністю «ЕКСІМЛІЗИНГ» (ЄДРПОУ 34492788) на таких умовах: 

1) предмет лізингу – 5 (п’ять) одиниць  автобусів категорії М3 класу А1; 
2) термін лізингу – не більше 60 місяців; 
3) загальна вартість предмета лізингу не більше 25 000 000, 00 грн. 00 коп. 

(двадцять пять мільйонів  гривень 00 копійок); 
4) перший лізинговий платіж - не більше 22 відсотка від вартості предмета лізингу 

разом з ПДВ; 
5) погашення лізингових платежів – згідно з графіком платежів з правом 

дострокового викупу, відсоткова ставка – не більше 14, 5 відсотків; 
6) характеристики автобуса – місць для сидіння – не менше 25, всього місць – не 

менше 95, відповідність стандартам Євро-5. 
2. Директору КП «Олександрійський транспорт» Олександрійської міської ради 

Коновалову О.В. надати виконавчому комітету обґрунтовані пропозиції по результатах 
виконання п. 1 даного рішення в термін до 29.04.2021. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови 
з питань діяльності виконавчих органів ради Шклярука Ю.В. 
 
Міський голова Сергій КУЗЬМЕНКО 
 
 
Керуючий справами 
виконавчого комітету  Сергій ЗАВАЛІЙ   


