
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА ки!вськоІ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г 
Про надання згоди на отримання 

кредиту комунальному Rідприємству 

Броварської міської ради Київської області 
"Броваритеплоенергомережа" 

Розглянувши звернення комунального підприємства Броварської 
міської ради "Броваритеплоенергомережа" від 01.08.2008 року Н!! 03-1254, з 
метою проведення розрахунків за енергоносії в 2008-2009 р.р., та для 

забезпечення безперебійної роботи котелень в опалювальний період в 2008-
2009 р.р., керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», враховуючи висновки і рекомендації постійної комісії з питань 
соціально-економічного та культурного розвитку, бюджету, фінансів та цін 
та з питань комунальної власності та приватизації, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

. 
ьному ПІДПРИЄМСТВУ 

RI(e~Щ1а~~ ·ШtU~11И(а" для проведення 

Виконуючий обов'язки 
міського голови - секрета 

м.Бровари . 
від "K'~ 2008 РІК 
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(п' ять) млн.грн. під 
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І \. : 

І.В.Сапожко 
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ПОДАННЯ: 

ВИКОНУІОЧИЙ обов'язки директора 

" кп "Броваритеплоенергомережа .. . 
головнии Інженер ~ С.В.Сафронов 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови 

Виконуюча обов' язки начальника управління 
житлово-комунального господарства -
заступник начальника управління 

Виконуюча обов' язки начальника 

юридичного відділу - ГОЛОВНИЙ . . 
спеЦІалІСТ 

Виконуюча обов'язки начальника 
фінансового управління -
заступник начальника - начальник 

бюджетного відділу 

Начальник загального Biдд~ г '. .,~ ~.,,-r 
'. -

Голова комісії з питанЬ соціально-
• І \ 

еКОНОМІЧНОГО та культурного розвитку, 

бюджету, фінансів і цін. , 

Гол~а к?місії з питань ~~муналЬНОї 
вnacH~1 та приватизацll 

. 000599 

В.В.Руденко 

А.П.Смanько 

А.В.Баба-Мірзоєва 

Т.О.Сторожук 

Н.І.ГНатюк 

А.В.Булка 

М.А.Пелих 



БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАдА киJвськоJ ОІіЛАСТI 

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
"БРОВАРИТЕПЛОЕНЕРГОМЕРЕЖА" 

Р/р 26004002856001 Броварська філі. АТ "Укрінбанк" МФО 321808 Код ОКПО - 13711949 
07400, Київська область, м.Бровари, вул.Грушевського .3а 
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На. _______ від ,JR. О 

~--1SНконуlочому обов'язки 
I-ltlf міського ГОJJОВИ

tIJ<Г~, 
" Про надання згоди 
на отримання кредиту" ~ 

секретарю ради 

fJ,Ц, ri~ЖКО І.В. 

Шановний Ігоре ВаСИJJЬОВИЧУ ! 

з метою своєчасного початку та сталого проходженWI опamoвального 

сезону 2008 -2009 р.р. та в зв'язку з можливим ростом цін на прироДНИЙ газ, 

електроенергію просимо Вас вКJПOЧИТИ в повістку ДWI найближчого засідання 

сесії Броварської міської ради питанWI про HaдaвWI згоди на отримання кредиту 

комунальному підприємству ,,Броваритеплоенергомережа" ДЛJI проведеНWI 

розрахунків за енергоносії в 2008 -2009 р.р. в розмірі 5,0 млн.грн. під заставу 

майнових прав по договорам за теплопостачанWI. 

з повагою, 

В.о. директора 

Будinова О.Р. тeJI.4-15-99 

С.В.Сафронов 
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