Кредитна спiлка <<Азовська кредитна компанiя>>
Витяг з Протоколу.I\Ь l4l2|-CP
засiдапня спостережпоТ ради
<<22>>

червня 2021 р.

м. Марiуполь

Присутпi:
члени Спостережноi ради - п'ять осiб.
Лебедева Ольга BiKTopiBHa - голова спостережноi ради,
Бурко Вадим Анатолiйович - заступник голови спостережноi радио
Наумович Дндрiй Анатолiйович, Лопатiн Олександр Володимирович - члепи РаДиl
.Щронська Олена €вгенiвна - секретар
Запрошенi:
Башкатов О.В. - голова правлiння кредитноi спiлки, CarrlapiHa С.А. - головний бУхгалтер
кредитноI спiлки.

Порядок денний:
1. Про створення Еового кредитного продукту у рtlп{ках решriзацii проекту кЕкономiчна
пiдтримка Схiдноi УкраiЪи >.
1. Слухали: Про Про створення нового кредитного продукту у pttп,Iкax реалiзацii проекту
кЕкономi.пта пiдтримка Схiдноi УкраТни>.
Башкатов О.В.-голова правлiння:
Повiдомив, що кредитна спiлка кАзовська кредитна компанiя>> к12> травня2021, pol<y
пiдписала з УкраiЪською об'еднаною кредитною спiлкою МеморандуIи про спiвпрацю в
реа_iliзацii Проекry <Економiчна пiдтримка Схiдноi УкраiЪи> вiдповiдно до Гранry Jt: GКrа-021 (НАЗВА ГРАНТУ: <.Щоступнi кредити>), що передбачае координацiю дiяльностi
обох cTopiH та акумулювання Еими pecypciB з метою спiльного здiйснення вiдповiдних
заходiв, пов'язаних з наданням пiльгових кредитiв для пiдтримки дрiбного бiзнесу у
сiльському господарствi та туризмi.
Уп,{ови кредиту:
Мета: 1)туристичний бiзнес, цIо Еадае посJгуги;
2) тепличне господарство;
Ставка: 3 О/о рiчних
Забезпечення: Irорука
Графiк платежiв: сплата основноТ суми тiла кредиту та вiдсоткiв вiдбувасться щомiсячно.
.Щля надання такого виду кредиту пропоную використовувати примiрний договiр iз
додатку J\Ъ 4 вiдповiдно до Положення про фiнансовi посJIуги кредитноТ спiлки <Азовська
кредитна компанiя>>.
Голосували: (за) - 5; кпроти> - 0; <сугрима-гrись> - 0.
Рiшення прийняте 5 голосами.

Ухвалили:
Створити новий кредитний продукт з "29" червня 202l року на пiдставi паспорту
продукту к.Щостулнi кредити) у рап{ках Гранту М G-Кrа-02| чм пiдтримки дрiбного бiзнесУ
у ryризмi та тешлиIгfiому господарствi вiдповiдно до пiдписшrого к12> травfiя 2021 року мiж
кредитною спiлкою кАзовська кредитIrа компанiя> та Украiнською об'еднаною кредитною
спiлкою Мемораfiдуму про спiвпрацю в реалiзацii flpoeKry кЕкономiчна пiдтримка Схiдноi
УкраiЪи>. За умоваtrли цiльового кредитрання туристичIlого бiзнесу, що надае посJryги та
тепличного господарства на строк до t2 мiсяцiв пiд 3 вiдсотки рiчних. Вид забезпечення:
порука. Сплата ocHoBHoi суrлси тiпа кредиту та вiдсоткiв вiдбуваеться щомiсяtlно. Стяграння
комiсiйних винагород, та будu яких додаткових платежiв за видачу кредиту не
дозвоJuIеться. .Щля оформлення кредиту використовувати примiрний договiр iз додаткУ М 4

вiдповiдно до Попоrкення про фiнансовi посJIуги кредитноi спiлки кАзовська кредитна
компанiя>.
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