
РІШЕННЯ 

г Пр? вне.~ення змін до рішення Броварської 
МІСЬКОІ ради від 07.08.2008 Н!! 818-41-05 І 

«~Po надання згоди на отримання кредиту комунальному 
ПІДПРИЄМСТВУ Броварської міської ради Київської області 

. «Броваритеплоенергомережа» 

Розглянувши звернення комунального підприємства 
<Фроваритеплоенергомере~а» від 1 3.10.2008 Н!! 03-1617, по питанню внести 
зміни до пункту 1 рішення від 07.08.2008 Н!! 818-41-05, 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: 

1. Внести зміни в рішення Броварської міської ради від 07.08.2008 Н!! 818-41-05 
«Про надання ЗГОДИ' на отримання кредиту комунальному підприємству 
Броварської міської ради Київської області «Броваритеплоенергомережа» : 
• пункт 1. викласти в такій редакції : Надати згоду на отр~мання кредиту.~ 
. <Фроваритеплоенергомережа» для проведення розрахrнк1В за енеРГ'?НОСll в 
2008-2009 роках в розмірі 5,0 (п'ять) млн.грн. ПІД заставу маина, що 
знаходиться на балансі кп «Броваритеплоенергомережа» : 

- котельні по вул.Кірова,96 . 
_ нежитлової споруди-склад по вул.Кlрова,96/1 
- адмінбудівлі по вул.Грушевського,3/а . 
- виробничої бази по вул.Герцен~,З покласти на з~ступника міського 
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ПОДАННя: 

Директор 

кп "Броваритеплоенер,гомережа" 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови 

Начальник управління 
житлово-комунального господарства 

Начальник 

юридичного відділу 

Начальник 

фінансового управління 

О.В.Коршак 

~~2ltl1~')-_....:.Г.П.ГолубовськиЙ 

В.О.Морозова 
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с т І.Г.Лавер 
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Голова комісії з питань соціально
економічного та культурного розвитку, 
бюджету, фінансів і цін . 

Голова комісії з питань комунальної 
власності та приватизації 
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СЬКА МІсьКА РАДА київської ОБЛАСТІ 
КОМУНАльНЕ Ш)(ПРИЄМСТВО 

«БРОВАРИТЕnЛОЕНЕРГОМЕРЕ~) 
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р_р 26004002856001 в Бр~ва' '" фР~' .~ул .• рушевського, 3-А, тen.lфакс (294) 4-11-01 
рсьК1n 1Лll УКРІнбанку МФО 321808 Код ОКПО 13711949 
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САПОЖКО І.В. 

Шановний Ігоре ВаСШlьовuчуl 

РішеНВJIМ Броварської міської ради Київської області Н!!818-41-05 від 
07.08.2008р було надано згоду на отримaииJI кредиту кп 
"Броваритеплоенергомережа" ДJIJI проведения розрахунків за енергоносії в 2008-
2009 роках в розмірі 5,0 (п"ть) МЛН.грн. під заставу майнових прав по договорам 
за теплопостачаиlDl. 

В зв'язку з нестабільною ситуацією на фінансових ринках, що склалась на 
теперіmиій час, щоб одержати кредит необхідно надати в заставу майно. 

Враховуючи наведе, просимо внести зміни в ріmеиия Броварської міської 
ради від 07.08.2008р Х!! 818-41-05 ,,про н8ДaинJI згоди на отримaинJI кредиту 
комунальному підприємству Броварської міської ради Київської області 
,,Броваритеплоенергомережа" . Пункт 1 РішеНИJI викласти в слідуючій редакції 
"Надати згоду на отримання кредитУ кп "Броваритеплоенергомережа" ДJUI 
проведення розрахунків за енергоносії в 2008-2009 роках в розмірі 5,0.(п"JIТЬ) 
млн.грн. під заставу майиа, що знахОДИТЬСJl на баланСІ кп 
"Броваритеплоенергомережа": 
- котельні по вул. Кірова, 9.6 . 
_ нежитлової споруди-сЮІ8Д по вул. Кірова 96/1 
- адмівбудівлі по вул. Грушевського, З-а 
-виробничоїбази по вул. Герцена, З 
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Виконавець: Будinова О.Р. 
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