
 
 

          УКРАЇНА                                 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 

 

від 20.12.2018  №7/62-17 
                               м.Покровськ 

 

 

Про надання дозволу комунальному підприємству  «Управління міського господарства» 

на  укладання договору овердрафтового кредиту для поповнення обігових коштів та 

сплати судових витрат у разі їх виникнення 

 

У зв’язку з необхідністю поповнення оборотних коштів комунального 

підприємства «Управління міського господарства»,  керуючись ст.ст. 26, 59, 73 Закону 

України «Про місцеві самоврядування в Україні» міська рада  

 

ВИРІШИЛА : 

 

1.  Надати дозвіл комунальному підприємству «Управління міського 

господарства» (код ЄДРПОУ 23982460) на укладання договору овердрафтового кредиту 

для поповнення обігових коштів та сплати судових витрат у разі їх виникнення на 

загальну суму, яка не перевищує 2 млн. грн. 00 коп. (два міліонна гривень  00 копійок) з 

Акціонерним товариством КБ «Приватбанк» на таких умовах:  

- вид кредиту: овердрафтовий кредит на поточний рахунок № 26008060801360; 

- сума кредиту: загальний кредитний ліміт не може перевищувати 2 000 000,00 грн. 

(два мільйони гривень, 00 копійок) на поповнення обігових коштів. У разі зменшення 

ліміту погодження вищого органу управління комунального підприємства «Управління 

міського господарства» не потрібне. 

- зміна суми кредиту: може змінюватися протягом дії Кредитного договору в 

межах погодженого вище загального кредитного ліміту без додаткових погоджень з 

загальними зборами або іншими органами комунальногопідприємства «Управління 

міського господарства», та без підписання договорів про внесення змін до Кредитного 

договору; 

- процентна ставка за користування кредитом: протягом 1-3 днів 19 % річних, 

протягом 4-7 днів 19,5% річних, протягом 8-15 днів 20 % річних, протягом 16-30 днів 

20,5 % річних; в разі порушення зобов'язань: у подвійному розмірі: 41 % річних;  У разі 

зменшення процентної ставки погодження вищого органу управління комунального 

підприємства «Управління міського господарства», не потрібне. 

- винагороди та комісії: згідно тарифів ПриватБанку; 

- строк проведення платежів за рахунок овердрафтового кредиту: 12 місяців з 

правом його продовження кожного разу на 365/366 днів, якщо комунальним 

підприємством  «Управління міського господарства», та ПриватБанком не буде заявлено 

про припинення овердрафтового кредитування за 30 днів до закінчення встановленого 

строку проведення платежів за рахунок овердрафтового кредиту; 

- цільове призначення: для поповнення обігових коштів та сплати судових витрат; 

 - інші умови: на розсуд уповноваженої особи на підписання Кредитного договору. 

 



2. Начальнику КП «Управління міського господарства» Касьян М.М. укласти 

договір овердрафтового кредиту для поповнення обігових коштів та сплати судових 

витрат у разі їх виникнення на умовах, зазначених у п. 1 рішення. 

 

3. Координацію по виконанню даного рішення покласти на заступника міського 

голови Гордієнко Д.В., контроль – соціально-економічного розвитку міста, інвестиційної 

діяльності, розвитку підприємництва (Стародуб). 

 

 

Міський голова                 Р.В.Требушкін 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


