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УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

___________________   Ужгород                  № ____________ 

 

Про деякі питання відбору банківської  

або фінансової установи для укладання  

договору фінансового лізингу 

 

 Відповідно до статті 30, частини 6 статті 59 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні”, законів України „Про автомобільний транспорт”, 

„Про фінансовий лізинг”, постанови Кабінету Міністрів України „Про 

затвердження Правил надання послуг пасажирського автомобільного 

транспорту” від 18 лютого 1997 року № 176, листа Міністерства фінансів 

України 12040-04-6/13469 від 06.05.2020, рішення правління Національного 

Банку України від 23.04.2020 № 289-рш “Про розмір облікової ставки”, з метою 

забезпечення стабільного функціонування і подальшого розвитку громадського 

пасажирського транспорту, придбання нового сучасного рухомого складу та 

підвищення якості перевезень пасажирів на міських автобусних маршрутах 

загального користування в умовах пандемії та карантинних заходів, виконком 

міської ради ВИРІШИВ: 

1. Скасувати результати конкурсу з відбору банківської установи для 

укладання договору фінансового лізингу комунальним підприємством 

„Ужгородський муніципальний транспорт” Ужгородської міської ради, 

оголошеного 13.04.2020. 

2. Внести зміни до Порядку відбору банківської установи для укладання 

договору фінансового лізингу комунальним підприємством „Ужгородський 

муніципальний транспорт” Ужгородської міської ради, затвердженого 

рішенням виконкому 27.03.2019 № 101 (зі змінами 26.02.2020 № 92 ), а саме: 

- підпункт 4) пункту 7 викласти у такій редакції: 

“річна відсоткова ставка (при визначенні відсоткової ставки 

орієнтуватись на облікову ставку Національного Банку України, на дату подачі 

документів, збільшену на маржу до 5 відсотків річних)”; 

- пункт 7 доповнити таким абзацом: 

 

 



“У договорі передбачити пункт про перегляд відсоткової ставки у разі 

зміни облікової ставки Національним банком України”; 

- пункт 13 доповнити таким абзацом: 

 “Додаткові пропозиції від претендентів щодо умов лізингу, після 

закінчення терміну подання документів, не приймаються”.  

2. Оголосити та провести конкурс з відбору банківської або фінансової 

установи для укладання договору фінансового лізингу на придбання автобусів 

загального користування комунальним підприємством “Ужгородський 

муніципальний транспорт” Ужгородської міської ради. Предмет лізингу – 7 

нових міських автобусів з низьким рівнем підлоги, із пасажиромісткістю не 

менше 100 осіб. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови І. Фартушка. 

 

 

Міський голова                                        Богдан АНДРІЇВ



 


