КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
X сесія VIII скликання

РІШЕННЯ
від 12 березня 2020 року N 534/8704

Про надання згоди комунальному підприємству "Київпастранс" на
придбання автобусів на умовах фінансового лізингу
Відповідно до статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статті 73 2
Господарського кодексу України, Закону України "Про фінансовий лізинг", рішення Київської міської ради
від 14 листопада 2019 року N 222/7795 "Про затвердження Міської цільової програми розвитку
транспортної інфраструктури міста Києва на 2019 - 2023 роки" та з метою оновлення основних фондів
комунального підприємства "Київпастранс" Київська міська рада вирішила:
1. Надати згоду комунальному підприємству "Київпастранс" (код ЄДРПОУ 31725604) придбати автобуси
у 2020 році у ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "УКРГАЗБАНК" за
договором фінансового лізингу з дотриманням істотних умов, зазначених у додатку до цього рішення.
2. Комунальному підприємству "Київпастранс":
1) погодити нові фінансові зобов'язання, що виникатимуть з договору фінансового лізингу, з
Європейським Банком Реконструкції та Розвитку;
2) погодити проєкт договору фінансового лізингу з постійною комісією Київської міської ради з питань
бюджету та соціально-економічного розвитку та з постійною комісією Київської міської ради з питань
транспорту, зв'язку та реклами.
3. Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) при поданні бюджетних запитів до проєктів бюджету міста Києва на 2021 2024 роки включати до них потребу в коштах для відшкодування вартості предмета лізингу комунальним
підприємством "Київпастранс" відповідно до графіка, встановленого договором фінансового лізингу.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київської міської ради з питань
бюджету та соціально-економічного розвитку та на постійну комісію Київської міської ради з питань
транспорту, зв'язку та реклами.
Київський міський голова

В. Кличко

Додаток
до рішення Київської міської ради
12.03.2020 N 534/8704

Істотні умови придбання автобусів комунальним підприємством
"Київпастранс" за договором фінансового лізингу
1. Предмет лізингу:
автобуси довжиною не менше 11,9 метра - 80 одиниць,
автобуси довжиною не менше 18,5 метра - 120 одиниць.
2. Вартість предмета лізингу - не більше 50720000,00 євро з врахуванням ПДВ у гривневому еквіваленті
за офіційним курсом гривні до євро, що встановлюватиметься Національним банком України на дату
поставки кожного окремого автобуса.
3. Авансовий платіж - не більше 20 % від вартості предмета фінансового лізингу з урахуванням ПДВ.
4. Строк лізингу понад 36 місяців від дати підписання першого акта приймання-передачі, але не пізніше
31 грудня 2023 року.

5. Відшкодування вартості предмета лізингу - щомісячно згідно з графіком, встановленим договором
фінансового лізингу, з можливістю дострокового відшкодування після 2 років від дати підписання першого
акта приймання-передачі до договору фінансового лізингу.
6. Компенсація відсотків за кредитом, у відсотках річних - не більше 11,5 % річних.
7. Комісія - одноразово, не більше 0,5 % від суми кредитування за договором фінансового лізингу.
8. Відшкодування вартості предмета лізингу здійснюється за рахунок коштів бюджету міста Києва
шляхом встановлення рішенням Київської міської ради про бюджет міста Києва на відповідний рік
бюджетних призначень Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації).
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