
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАдf\ КИ!ВСЬКОі ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

ГНро надання дозволу на отримання креДllТНllХ коштitJ. 
комунальному піДПРIІЄМСТВУ І 

Броварської міської раДl1 Кllївськоі області 
<~роваритеплоенергомережа» 

РОЗГЛЯНУВШИ звернення комунального підприємства Броварської міської 
Ради Київської області «Броваритеплоенергомережа» від 22.06.2009р. Н!! 03-
1021 метою проведення розрахунків ДІ< «Газ України» за спожитий 
природний газ в 2009, керуючись ст.26, 60 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи висновки і рекомендації постійної 
комісії з питань соціально - економічногЬ та культурного розвитку, бюджету, 
фінансів та цін та з питань комунальної власності та приватизації, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл комунальному підприємству Броварської міської ради 
Київської області «Броваритеплоенергомережа» на отримання кредитних 
коштів в сумі 7000000,00 грн. ДJIJI погашення заборгованості перед ДІ< "Газ 
Україии" за спожитий природний газ у 2009 році строком до З6 місяців під 
процентну ставку до 18,5 % річних та під заставу майна. 

2. для забезпечення виконанНJI зобов'язання за кредитом, що 
lIJIаиується отримати у відповідності до п.l даного рішення, надати в іпотеку 
неРухоме майно комунальної власності територіальної громади міста Бровари, 
а саме: 

- адміИбудівля, яка знаходиться У м! Бровари, вул. Грушевського, З-І, 
бanаисоутримувачем якого є кп <фроваритеплоенергомережа»; 
- ВИробничої бази розташованої в м. Бровари по вул. Герцена, З, 
бanаисоутримувачем якого є кп <фроваритеплоенергомереж&»; 
-. СХЗІаду для зберігання матеріалів розташованого в м. Бровари, вул. 
l<iрова, 96/1, балансоутримувачем якого є кп <фроваритеплоенергомереж&»; 
- офісне приміщення що знаходиться за адресою: м. Бровари, вул. 
Rезanежиості, 9-а (l-й п~верх) та передане на прав~ ор~нди ВА~."Ощ~банк" .. 

З. Комунальному підприємству Броварської ~lCЬKOl ради КИІВСЬКОl облаcn 
<<Броварське бюро технічної інвентаризації» теРМІНОВО.В строк до 1~.07.2009p, 
'IfroтoВИТИ документи що необхідні Д1IJI оформленНJI ~ ІПОте~ ПРИМІщення, що 
ЗНА"О ' Незале~оСТ1 9-а (l-и поверх). 
~ ДИТЬСЯ за адресою: м. Бровари, вул. IAU.' .. 

4 П . . ДОГОВОРІВ cтpaxyвaнНJI манна надати 
. раво ПІДПИСУ договору ІПОтеки та 

'IIJ(ОllyIoчому обов'язки міського голови - секретарю ради Сапожку І.В. 
5 п. договоnу надати директору комунального 
. раво ПІДпису кредитного r 



2 

підприємства Броварської міської ради Київської області 
<сБроваритеплоенергомережа» Коршак О.В. 

6. Визнати такими, що втратили чинність: рішення Броварської міської 
ради Київської області від 20.11.2008р. Н!! 920-49-05 та рішення Броварської 
міської ради Київської області від 16.10.2008р. Н!! 909-47-05. 

7. Контроль за виконанням цього рішення та цільовим використанням 
коштів покласти на заступника міського голови Голубовського г.п. 

roЛО8И - секретар раДl1 ./ І.В. Сапожко 

2009 ріК 
~ 



ПОДАННЯ: 

Директор 
кп "Броваритеплоенергомережа" 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови 

Начальник управління комунальної 
власності 

Начальник управління 
житлово-комунального господарства 

Начальник 

юридичного відділу 

НачалЬНИІС 

фінансового управління 

Начальник загального відділу 

Голова .lсомісіі з Пltтань соціально _ 
eKOHOMl~1110~ та lСУnЬТУрного озвн 
бl0Д)IССТУ, ф111аисїв і цін Р тку, 

ЗnСТУЩl1l1С rOJ10111\ комісї" 
КОМУ110ПМІОУ nШ\С1\ОС'l'Ї та' ЗпПltТань Рlіватизаціі 

О.В.Кор_ 

Г .П.Г олуБОI9 

K.O.Bo3НlOE 

B.O.Mopo]OS1 

І.г.Лавер 

с.п.КоВРId1 
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БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА киfвської ОБЛАСТІ 
КОМУНАЛЬНЕ mдlIPИЄМСТВО 

«БРОВАРИТЕПЛОЕНЕРГОМЕРЕЖА» 

J 

07401, КJIЇBcЬKa область, М •• Бр~ваРJl, вул. Грушевського, З-А, тел.lфакс (294) 4-1 1-01 
.р26009З2712б4 в Броварському ВІддІЛенні Н!! 5400 ВАТ «Державний Ощадний банк» МФО 320122 

, & КОД lЗ71 1949 ІПН 137119410062 
,/,(. P~. Р..,1 Н!! 6~ - ~t7"'-I--
_-----Від-----

Про надання згоди 

ва отримання креди 

Виконуючому обов 'язки міського 
голови - секретарю ради 

Call03/C''Y lB. 

ШаНОВНlI" Ігоре ВаСШl60ВlIЧУ ! 

з метою поповнення обігових коштів підприємства для своєчасних 

розрахунків з JI).< «Газ України» за спожитий природний газ в І кварталі 2009 року 

ПРОСимо Вас включити в повістку дня найближчого засідання сесії Броварської 

міської ради, яка відбудеться 25.06.2009р. питання про надання згоди на 

ОТрИМання кредиту в сумі 7000000,00 ІрН. терміном на 1 рік під заставу майнІ, а 

,саме приміщення філії Броварського відділення ВАТ «Ощадбаню> за адресою 

вул.Незалежності, 9-а. 

3 повагОIО 

Д''l'е1ШІОР КОРlIlа" О.В. 

8.в . 
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