БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИївськоl ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ

Г

Про надання згоди на отримання

І

кредиту в режимі овердрафт комунальному підприємству

Броварської міської ради Київської області
«Броваритепnоенергомережm>

Розгnинyвши звернення комунального підприємства Броварської міської
ради Київської області «Броваритеплоенергомережm>, викладене в листі Н!! 031507 від 02.11.2007 року, враховуючи висновки і рекомендації постійних
комісій міської ради з питань соціально-економічного та культурного
розвитку, бюджету, фінансів та цін та з питань комунальної власності та

приватизації, з метою поповнення обігових коштів підприємства ДJIJI
своєчасних розрахунків за енергоносії, керуючись ст.26 Закону Украіни «Про

місцеве самоврядування в Україні», міська рада
ВИРІШИЛА:

1. Надати згоду комунальному підприємству Броварської міської ради
Київської

області

<<Броваритеплоенергомережm>

на

отримання

кредиту

в

режимі овердрафт з метою поповнення обігових коштів підприємства ДJIJI
проведения своєчасних розрахунків за енергоносії без застави майна.
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ПОГОДЖЕНО:
Заступник міського голови
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Начальник управління житлово
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Голова постійної комісії з питань
комунальної власності та приватизації
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БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА киrвськоl ОБЛАС11

КОМУНАльНЕ Шl(IIРИЄМСТВО

«БРОВАРИТЕПЛОЕНЕРГОМЕРЕ~)
07401, Київська область, м Бровари вул r
р-р 26004002856001 в Бровар·ській ф. '.оо у. .рушевськоro, 3-А, тел.lфахс (294) 4-11-01
Шl1 ІСрlибаиху МФО 321808 Код ОКПО 13711949
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Про П8ДВППR 31'ОДП
ва ОТРID18ПRR кредиту

Шановний Ігоре Васильовичу!
В зв'JIЗКУ з вимогами Д)< ,,газ Украіни" НАК ,,нафтогаз Украіни"
пр~водити передоплату на придбании природного газу, а населеШIJI м. Бровари

згідно Постанови КМУ Н! 630 від 21.07.05р розр~ за послуги з
теШІопостач8ВНJI проводить не пізніше 20-го числа наступного місJЩJI, виникає

.

ситуація, коли підприємству не вистачає обігових коштів.
Враховуючи

вищевикладене

та

з

метою

надійного

забезпечеШIJI

uacелеНВJI безперебійним постач8ВНJIМ теплом та гарячої води, просимо Вас

ВlШІОчити в повістку. ДИJI найближчого засідaШIJI сесії Броварської міської ради
tnrraвия про надання: зrdди H~ с:>формпеШIJI договору ДЛJI отримaШIJI кредиту в

реЖИМі овердрафт.

Сума кредитУ визначаєrьСJl банком по результатам

ЦЦходжевь коштів підприємства на розрахунковий рахунок і буде становити

nPИблизно 500,00 тис. грн. Цей кредит бланковий і надаєrьСJl без застави майва.
3nовazою.
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О.Р. тел. 4-15-99

О.В.Коршак

