
Г Про надання згоди на отримання І 
кредиту в режимі овердрафт комунальному підприємству 

Броварської міської ради Київської області 
. "Броваритеплоенергомережа" 

Розглянувши звернення комунального підприємства Броварської 

міської ради Київської області "Броваритеплоенергомережа", викладене в 
листі від 07.11.2008 року N2 03-1784, враховуючи висновки і· рекомендації 

постійної комісії з питань соціально-економічного та культурного розвитку, 
бюджету, фінансів та цін та з питань комунальної власності та приватизації, з 
метою поповнення обігових коштів підприємства для своєчасних 
розрахунків за енергоносії, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати згоду комунальному підприємству Броварської міської ради 
Київської області "Броваритеплоенергомережа" на отримання кредиту в 
режимі овердрафт з метою поповнення обігових коштів підприємства для 
проведення своєчасних розрахунків за енергоносії в розмірі 1,0 (один) млн. 
грн. під заставу майнових прав та майна підприємства: 
- котельні по вул.Кірова,96 
- нежитлової споруди-склад по вул.Кірова,96/1 
- адмінбудівлі по вул.Грушевського,з-а 
- виробничої бази по вул.Герцена,3 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського 
Голови Голубовського Г.П. 

Виконуючий обов'язки 
міського голови - секреТllJUIJЧ,м 

м.Бровари 
від ,,д;" ~? 2008 рік 
X!!-Pll-~9-l)S-

.В.Сапожко 
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ПОДАННЯ: . 
.1 

Директор' " 
КП "Броваритеплоенергомережа 

ПОГОД)КЕНО: 

Заступник міського голови 

Начальник управління 
житлово-комунального господарства 

Начальник 

юридичного відділу 

Виконуюча обов' язки начальника 

фінансового управління -
заступник начальника -
начальник бюджетного відділу 

. 
Начальник загального відділу 

Голова комісії з питань соціально-. 
еКОНОМІЧНОГО та культурного розвитку, 

бюджету, фінансів і цін 
'''.-

Заступник голови Ko~iciї з питань 
комунальної власності та приватизації , - . 

~в.Коршак 

Г.П.ГолуБОВСЬі1Iі 

В.О.Морозова 

с т І.Г.Лавер 

Т.О.СторожуК 

Н.І.ГнатюК 

А.В.Булка 

Ю.А.СердЮJ< 
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БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
«БРОВАРИТЕПЛОЕНЕРГОМЕРЕЖА» 

07401, київсыаa область, м. БроваРІІ, вул. Грушевського, 3-А, тел.lфакс (294) 4-11-01 
р-р 26004002856001 в Броварсы�ійй філіі УкрінбаllКУ МФО 321808 Код ОКПО] 371] 949 
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Про надання згоди 

на отримання кредиту 

~I-.// 
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ИКОНУlOчому обов'язки міського 
голови - секретарю ради 

CallO:J1CK.ll:B. 

0'1. І/. о! 

ШаНОВIІ"'; Ігоре ВаСIUlЬОВlIЧj1 ! 

3 . метою поповнення обігових коштів підприємства для своєчасних 

розрахунків за енергоносії просимо Вас включити в повістку дня найближчого 

засідання сесії Броварської міської ради питання про надання згоди на отримання 

кредиту в режимі овердрафт під заставу майнових прав та майна підприємства: 

- котельні по вул.Кірова,96 
- нежитлової споруди-склад по вул.Кірова,96/1 

адмінбудівлі по вул.Грушевського,з/а 
виробничої бази по вул.Герцена,З 

Сума кредиту визначається банком по результатам надходження коштів 

підприємства на розрахунковий рахунок і буде становити приблизно 

1000,00 тис. грн. 

цinовао р 
S-99 '. 

3 nовагОIО, 

ДlIРЄЮ1'ОР KoplllaK О.В. 
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