
                                                                                  
Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 
 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 
 

Від 20 грудня 2018 року                                                                                         № 04/64-18 

м.Бурштин 

 

Про надання КП «Житловик»  

дозволу на отримання кредитного  

ліміту на поточний рахунок 

 

З метою поповнення обігових коштів та покращення розрахунків по платежах до 

бюджету, відповідно до рішення виконавчого комітету від 30.11.2018 № 246 «Про надання 

КП «Житловик» дозволу на отримання кредитного ліміту на поточний рахунок», 

керуючись ст. ст. 26, 60, 70 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

враховуючи рекомендації комісії з питань будівництва, архітектури та житлово – 

комунального господарства,  з питань бюджету та економічного розвитку, з питань 

законності та етики, земельної та з питань екології, міська рада 

 

вирішила: 

 

1. Надати дозвіл КП «Житловик» код ЄДРПОУ 03346035 на отримання 

кредитного ліміту на поточний рахунок від ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» код ЄДРПОУ 

14360570 на наступних умовах: 

а) сума кредиту: загальний кредитний ліміт не може перевищувати 1 000 000,00  

грн. (один мільйон грн. 00 коп.); 

б) 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; 

в) відсоткова ставка за користування кредитом: за час фактичного 

користування кредитним лімітом банку сплачуються відсотки в розмірі 21 % (двадцять 

один відсоток) 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 обнулінню (з моменту виникнення простроченої 

заборгованості): 42 % (сорок два відсотки) річних; 

г) 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 %; 

д) строк дії даного рішення: 12 міс. (у випадку продовження строку дії 

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

2. Надати повноваження директору КП «Житловик» код ЄДРПОУ 03346035 на 

укладання та підписання від імені підприємства з ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» необхідних 



супроводжуючих правочинних документів та документів, пов’язаних з отриманням 

кредиту. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову постійної 

комісії ради з питань бюджету та економічного розвитку В. Рика, голову постійної комісії 

ради з питань будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства Т. Попика 

і першого заступника міського голови В. Гулика. 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                    Роксолана Джура 


