
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 

Про винесення на розгляд сесії міської ради 

пропозиції про надання дозволу 

комунальному підприємству водопровідно-

каналізаційного господарства «Водоканал» 

на укладання договору фінансового лізингу 

для придбання екскаватора-навантажувача 
 

 

Розглянувши звернення комунального підприємства водопровідно-

каналізаційного господарства «Водоканал» про придбання екскаватора-

навантажувача шляхом укладання договору фінансового лізингу, яке 

зареєстроване у виконавчому комітеті міської ради 25 травня 2018 року за             

№ 46/2164-01-11/2018, відповідно до розпорядження міського голови від               

15 червня 2018 року № 144/2018-рв «Про надання частини чергової відпустки 

Мельничуку М.С. та надання права першого підпису Богачуку В.В.», керуючись 

Законом України «Про фінансовий лізинг», ст. 29 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 
 

ВИРІШИВ: 

 

21 червня 2018 року  Старокостянтинів   №191 

Винести на розгляд сесії Старокостянтинівської міської ради пропозиції: 

1) надати дозвіл комунальному підприємству водопровідно-

каналізаційного господарства «Водоканал» на укладання договору фінансового 

лізингу для придбання екскаватора-навантажувача АМКОДОР 703М з правом 

викупу на суму, що не перевищує 1336750 (один мільйон триста тридцять шість 

тисяч сімсот п’ятдесят) грн. 00 коп., з  АБ «УКРГАЗБАНК» на таких умовах: 

авансовий платіж - 30% від суми договору фінансового лізингу; відсоткова 

ставка - не більше  9% річних у гривні; строк лізингу - не більше 60 місяців, 

страхування - згідно з тарифами акредитованої страхової компанії                           

АБ «УКРГАЗБАНК»; 

 

2) директору комунального підприємства водопровідно-каналізаційного 

господарства «Водоканал» Лактіонову О.Д. укласти договір фінансового 

лізингу на умовах, встановлених п. 1, та договір страхування майна; 
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3) уповноважити на підписання від Старокостянтинівської міської ради 

договору поруки та необхідних документів для оформлення договору міського 

голову Мельничука М.С.; 

 

4) дозволити комунальному підприємству водопровідно-каналізаційного 

господарства «Водоканал» здійснювати витрати, пов’язані з ремонтом та 

обслуговуванням спецтехніки, згідно з діючою системою огляду ремонту 

рухомого складу та іншими нормативними і технологічними документами; 

 

5) після закінчення терміну дії договору фінансового лізингу 

комунальному підприємству водопровідно-каналізаційного господарства 

«Водоканал» здійснити дії щодо оформлення відповідних документів, що 

підтверджують право власності на техніку. 

 

 

 

 

 

Перший заступник 

міського голови                                           підпис                                В. Богачук 

 


