
ВОЛОДИМИРЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

(восьме скликання)

Р І Ш Е Н Н Я

_______ 2021 року

Про надання комунальному
некомерційному підприємству
«Володимирецька багатопрофільна 
лікарня» Володимирецької селищної 
ради дозволу на відкриття кредиту на 
розрахунковий рахунок для поповнення 
обігових коштів підприємства на 
виконання статутних завдань

Відповідно до статей 26, 60, 70 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», розглянувши клопотання комунального 
некомерційного підприємства «Володимирецька багатопрофільна лікарня» 
Володимирецької селипщої ради від17 березня 2021 року № 365/01-20/21, з 
метою надання дозволу на відкриття кредиту на розрах}тжовий рахунок в 
акціонерному товаристві комерційний банк «ПриватБанк» (далі АТ КБ 
«ПриватБанк») для поповнення обігових коштів підприємства на виконання 
статутних завдань, за погодженням з постійною комісією.

СЕЛИЩНА РАДА 
ВИРІШИЛА;

1. Надати дозвіл комунальному некомерційному підприємству 
«Володимирецька багатопрофільна лікарня» Володимирецької селипщої ради 
(код ЄДРПОУ 01999804, юридична адреса: 34300, вулиця Грушевського, 39, 
селище міського типу Володимирець, Рівненська область), на відкриття 
кредиту на розрахунковий рахунок в АТ КБ «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 
14360570) на наступних умовах:

1.1 вид кредиту: кредитний ліміт на поточний рахунок;
1.2 кредит бланковий (без застави);
1.3 максимальна сума кредиту: 1 000 000 (один мільйон) гривень, 00 

копійок;
1.4 відсоткова ставка за користуванням кредитом; 16,5% річних;



1.5 в разі порушення зобов’язань: 33 % річних;
1.6 період безперервного користування «кредитним лімітом на поточному 

рахунку» - не більше ЗО днів;
1.7 період користування -  2 роки;
1.8 комісії: згідно тарифів АТ КБ ШриватБанк»;
1.9,цільове призначення: дж  поповнення обіговЕК коштів;
1.10 інші умови: згідно Умов та правил надання банківських послуг.

2. Надати повноваження головному лікарю комунального некомерційного 
підприємства «Володимирецька багатопрофільна лікарня» Володимирецької 
селипщої ради на зтаадення та підписання від імені підприємства з АТ КБ 
«ПриватБанк» необхідних супроводжуючих правочинних документів та 
документів пов’язаних з отриманням кредиту.

3. Контроль за виконанням рішення доручити: постійній комісії селищної 
ради з питань бюджету, фінансів та соціальної політики, охорони здоров’я, 
освіти, культури, молоді і спорту (голова комісії А.Бова).

СЕЛИЩНИЙ ГОЛОВА Василь КОВЕНЬКО
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МОЗ України 
Комунальне некомерційне підприємство 

«Володимирецька багатопрофільна лікарня» 
Володимирецької селищної ради

рушевського, 39, смт. Володимирець Рівненської області, 34300, тел./факс: (03634) 2-47-93 
E-mail: voiodcrl@gmail.com, код ЄДРПОУ 01999804

№ 365/01-20/21 17 березня 2021 р.

Голові Володргмирецької селищної ради
Василю Ковеньку

Відповідно до п. 4.8. Статуту, затвердженого рішенням Володимирецької 
селищної ради від 05.02.2021 р. №133 «Про зміну найменування та 
затвердження статутів у новій редакції бюджетних підприємств, установ та 
закладів комунальної власності Володимирецької територіальної громади», 
просимо надати дозвіл на відкриття кредитної лінії в ПАТ КБ «ПриватБанк» на 
суму 1 000 000,00 (Один мільйон) гривень для поповнення обігових коштів 
підприємства на виконання статутних завдань.

Умов та правила надання банківських послуг наступні:
- вид кредиту; кредитний ліміт на поточний рахунок;
- кредит бланковий (без застави);
- максимальна сума кредиту; 1 000 000 (один мільйон) гривень, 00 копійок;
- відсоткова ставка за користування кредитом: 16,5 % річних;
- в разі порушення зобов’язань: 33 % річних;
- період безперервного користування «кредитним лімітом на поточному 
рахунку» - не більше ЗО днів;

- період користування -  2 роки;
- комісії; згідно тарифів ПАТ КБ «ПриватБанк»;
- цільове призначення; для поповнення обігових коштів;
- Інші умови; згідно Умов та правил'надання банківських послуг." '
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