
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 

 

Про надання Старокостянтинівському 

комбінату комунальних підприємств 

дозволу на отримання кредитного 

ліміту на поточний рахунок 

13 грудня 2018 року Старокостянтинів   № 413 п. 1 

 

 

З метою поповнення обігових коштів та покращення розрахунків по 

платежах до бюджету, розглянувши звернення Старокостянтинівського 

комбінату комунальних підприємств (код у Єдиному державному реєстрі 

підприємств та організацій України - 03356039; юридична адреса: вул. Героїв 

Небесної Сотні, 1, м. Старокостянтинів Хмельницька область, 31101), яке 

зареєстроване у виконавчому комітеті міської ради 13 грудня 2018 року за            

№ 46/5145-01-11/2018, керуючись до ст. ст. 30, 60, 70 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 
 

ВИРІШИВ: 

 

1. Надати дозвіл Старокостянтиніському комбінату комунальних 

підприємств (код ЄДРПОУ 03356039) на отримання кредитного ліміту на 

поточний рахунок від ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (код ЄДРПОУ 14360570) на 

таких умовах: 

1) сума кредиту: загальний кредитний ліміт не може перевищувати 600000 

(шістсот тисяч) грн. 00 коп.; 

2) зміна суми кредиту: може змінюватися протягом дії кредитного 

договору в межах погодженого вище загального кредитного ліміту без 

додаткових погоджень та без підписання додаткових угод до кредитного 

договору; 

3) відсоткова ставка за користування кредитом: за час фактичного 

користування кредитним лімітом банку сплачуються відсотки в розмірі 21% 

річних, відсотки у разі непогашення кредиту упродовж 30 днів з дати початку 

безперервного періоду, починаючи з 31-го дня після дати закінчення періоду, у 

котрому дебетове сальдо підлягало обнуленню (з моменту виникнення 

простроченої заборгованості), - 42% річних; 
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4) комісії: комісія за користування кредитним лімітом (сплата щомісячно   

1-го числа) від суми максимального сальдо кредиту, що існував на кінець 

банківського дня у будь-який з днів за попередній місяць, - 0,5%; 

5) строк дії даного рішення - 12 місяців (у випадку продовження строку 

дії кредитного договору дане рішення підлягає оновленню на новий строк). 

 

2. Надати повноваження начальнику Старокостянтиніського комбінату 

комунальних підприємств (код ЄДРПОУ 03356039) Буличу Володимиру 

Євгенійовичу на укладання та підписання від імені підприємства з ПАТ КБ 

«ПРИВАТБАНК» необхідні супроводжуючі правочинні документи та 

документи, пов’язані з отриманням кредиту. 

 

 

 

 

Міський голова                         підпис                                            М. Мельничук 


