
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА І<иївськоІ ОБЛАСТІ 
РІШЕННя 

г 
Про заставу майна, яке знаходиться на балансі 
комунального підприємства "Служба 
замовника" 

Розглянувши подання. ком~налЬНОГО підприємства "Служба замовника" від 
16.08.2006 N207-1079, ВІДПОВІДНО пункту 5 статті 60 Закону України "Про 
місцеве самоврядування", враховуючи рекомендації постійних комісій з питань 
комунальної власності та приватизації, соціально-економічного та культурного 
розвитку, бюджету, фінансів і цін міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл комунальному підприємству "Служба замовника" на 
одержання банківського кредиту В розмірі до 350,00 ТlіС.ГРН. з терміном 
повернення кредиту до 15.08.2007, під заставу майна, яке знаходиться на 
балансі цього підприємства, згідно з додатком. . 

2. Генеральному директору кп "Служба замовника" Кбвризі П.l.,. 
заб~зпечити цільове використання коштів, наданих в креди~ на. покриття 
витрат по підготовці до експлуата ... fr ого фонду в зимовии пеРІОД. 
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Подання: виконуюча оБОВ'ЯЗ~И 
начальника УпраВЛIН~ 
комунальної власнОСТI-

заступник начальника 

ПОГОДЖЕНО: 

- секретар ради 

-заступник 

міського голови 

- начальник юридичного відділу 

- виконуюча обов'язки начальника 

загального відділу - головний спеціаліст 
загального відділу 

- голова комісіі з питань 
ко~альноївnасності 
та приватизаціі 
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Додаток 
до ріmенИJl 

Броварської міської ради 
від .J.t0l! О, N!'/.�-(),-аГ' 

Перелік основних засобів, які знаходяться на балансі 
КП «Служба замОВНИК8» та виставляються під заставу 

для одержання банківського кредиту. 

Назва основного засобу Інвентарн. Первісна 
номер 

. 
ваРТ1СТЬ 

(грн.) 

2 3 5 
вім КО-41 3 78-69 км 4073 32028,00 
вім КО-41 3 78-70 км 4074 29278,00 
вім КО-41 3 78-73 км 4075 29278,00 
Автовишка АГП-18 ГАЗ-53 АУ 4076 49972,31 
06-64 АС 
Сміттєвоз КО-435 М (МАІ 39- 4077 92138,99 
18АС) 

Сміттєвоз КО-435 М (МАІ 06- 4078 95232,17 
65АС) 

а/м Г АЗ-2752 4078 42176,62 

а/м «Славута» Y6D 4080 22843,15 

Сміттєвоз КО-4З5 М (МАІ 98- 4081 110699,,50 

97J\Н) 
Сміттєвоз КО-4З5 М (МАІ 98 .. 97 4082 110699,50 

АН) 

ВСЬОГО 
614346,24 
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01.07.06 
(грн.) 

7 
14952,73 
13202,35 
13202,35 
33927,91 

48~66,44 

56233,64 

27672,08 
15027,32 
89666,60 

89666,60 
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Подання: 

начальник Управління 
комунальної власності 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови 
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