
 

 

 

 

 

 

Про надання дозволу Комунальному 
некомерційному підприємству 
«Миколаївський  обласний центр 
онкології» Миколаївської   обласної 
ради на укладання договору 
фінансового лізингу на придбання 
медичного обладнання  

                            сесія 
восьмого скликання 

 
 
 Відповідно до пункту 20 частини першої статті 43 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», статті 24 Господарського кодексу України, 
Закону України «Про фінансовий лізинг», пункту 13 частини 5 статті 3 Закону 
України «Про публічні закупівлі», беручи до уваги звернення КПН 
«Миколаївський обласний центр онкології» Миколаївської обласної ради від 
30.03.2021 № 18-330/01 та від 31.03.2021 № 18-332/01 , з метою покращення 
якості надання медичних послуг відповідно до міжнародних протоколів, 
обласна рада  
 
ВИРІШИЛА:  
 

1. Надати дозвіл Комунальному некомерційному підприємству 
«Миколаївський обласний центр онкології» Миколаївської обласної ради 
(ЄДРПОУ 05483316) на укладання договору фінансового лізингу для 
придбання лінійного прискорювача з комплексом дозиметричного обладнання 
та системою позиціювання пацієнта для радіотерапії та радіодіагностики  
з допоміжним обладнанням та витратними матеріалами (надалі-Обладнання)  
з правом викупу на суму, що не перевищує 60 000,0 млн. грн  
(шістдесят мільйонів гривень), з урахуванням ПДВ, з такими істотними 
умовами:  

строк лізингу – до 36 місяців від дати отримання обладнання згідно  
з актом приймання-передачі до договору фінансового лізингу;  

авансовий платіж – 20 відсотків;  
відсоткова ставка- 9,8 відсотків річних у гривні;  
розмір комісії за управління – 48000,0 грн (сорок вісім тисяч гривень) 

щомісячно протягом терміну дії договору;  
розмір комісії за надання фінансування – 0,2% відсотків річних у гривні;  
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погашення лізингових платежів – щомісячно рівними частинами;  
страхування - згідно з тарифами акредитованої страхової компанії.  
 

 2. Уповноважити виконуючого обов’язки директора Комунального 
некомерційного підприємства «Миколаївський обласний центр онкології» 
Миколаївської обласної ради (ЄДРПОУ 05483316) Безносенка Максима 
Петровича на підписання договору фінансового лізингу на умовах визначених 
пунктом першим цього рішення та відповідний договір страхування предмету 
фінансового лізингу.  
 

3. Комунальному некомерційному підприємству «Миколаївський 
обласний центр онкології» Миколаївської обласної ради забезпечити належне 
виконання умов договору фінансового лізингу, у строки та розмірах, достатніх 
для виконання всіх зобов’язань за договором фінансового лізингу.  
 

4. Дозволити комунальному некомерційному підприємству 
«Миколаївський обласний центр онкології» Миколаївської обласної ради 
здійснювати витрати, пов’язані з належним утриманням та експлуатацією, 
ремонтом та технічним обслуговуванням Обладнання, яке є предметом 
фінансового лізингу, згідно з умовами договору.  
 

5. Після закінчення строку дії договору фінансового лізингу та його 
виконання визнати відповідне Обладнання об’єктом спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області та закріпити його 
на праві оперативного управління за Комунальним некомерційним 
підприємством «Миколаївський обласний центр онкології» Миколаївської 
обласної ради зі складанням акту  приймання-передачі, який підписується 
уповноваженою особою Миколаївської обласної ради та керівником 
підприємства.  
 

6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії з питань 
регіонального розвитку, планування, бюджету, фінансів та інвестицій та з 
питань соціальної політики, охорони здоров’я, материнства, дитинства, захисту 
прав учасників і ветеранів АТО/ООС та їхніх сімей, гендерної рівності.  
 
 
 
Голова обласної ради                                                               Ганна ЗАМАЗЄЄВА  


