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ГИР0 ІІОДОІІНП дозволу 110 ОТрllМОllІlП креДІІТІІІІХ кошfiiJ 

КОМУІІОЛЬНОМУ підприємству 
Броворської міської рОДl1 КІІЇВСЬКОЇ облості 

«Брово РIIВОДОlсвнал» 

!А.і 

Розгзumyвши звернення комунального підприємства Б-роварської міської 
ради Київської області «Бровариводоканал» від 25.06.2010 року Н!! 03-1196 
з метою поповнення обігових коштів підприємства, керуючись ст.26, 60 
Закону Украіни «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. Надати дозвіл Комунальному підприємству Броварської міської 
ради Київської області «Бровариводоканал» на отримання кредиту у 

Відкритому акціонерному товаристі «Державний ощадний банк Украіни», 
або в інших комерційних банках, в сумі 4 ООО 000,00 ·(чотири мільйони) 
гривень, ДJDI поповнення обігових коштів підприємства, строком до 36 
місяців (включно), під процентну ставку не вище 20 % річimx. 

2. для забезпечення виконання зобов'язань за кредитом, надати в 
іпотеку нерухоме майно комунальної власності територіальної громади 
міста Бровари, а саме: 
- адмінкорпус, який знаходиться У м. Бровари, вул. Карбишева, 8, 
балансоутримувачем якого є кп «Бровариводоканал»; 
- 2х-поверхове адміністративно-побутове приміщення на території цеху 
ВОС, абонентський відділ, яке знаходиться У м. Бровари, вул. Металургів, 
52, балансоутримувачем якого є кп «Бровариводоканал»; 
- гараж на 3 автомобілі на території цеху ВОС, який знаходиться у м. 
Бровари, вул. металургів, 52, балансоутримувачем якого є кп 
«Бровариводоканал»; .. • ... . 
- СkЛадське приміщення для збереження матеРІалІВ на терИТОрll цеху ВОС, 
Яке знаходиться у м. Бровари, вул. Металургів, 52, балансоутримувачем 
якого є кп <d)ровариводоканал». ,. 

з. Уповноважити вИКОН}'lочого обов язки МІСЬКОГО голови - секретаря 
Ради Сапожка І.В. на підписання договорів іпотеки Hepyxo~oгo майна 
ВіДПОВідно до переліку, вказаного в п.2 цього рішення. . . 
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4. Уповноважити директора Комунального підприємства Броварської 

міської ради Київської області «Бровариводоканал» Дрожаєва п.п. на 
підписання кредитного договору та договорів страхування нерухомого 
майна відповідно до переліку вказаного в п.2 цього рішення. 

s. У разі непогашення зобов'язань Комунальним підприємством 
Броварської міської ради Київської області «Бровариводоканал» по кредиту 
ВАТ «Ощадбанк» територіальна громада м. Бровари не заперечує проти 
відчуження нерухомого майна відповідно до переліку вказаного в п.2 цього 

рішення. .. 
6. Контроль за виконанням цього РІшення та ЦІльовим використанням 

коштів покласти на заступника міського го олубовського г.п. 

ВJIIСОIIУIОЧIIЇl оБОВ'ЯЗКII міського 
ГОЛОВII-секретар раДl1 

м.Бровари 
від (",pt » ,LqttkL 201 О рік 
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І.В. Сапожко 



ПоданНЯ: ноro підприємства 
директоР комrнал~ 
Б оварської М1сьКОl ради lїВCLКOi oбnВCТЇ «БРОварИВОдОІ(8Иал» 

погоджено: 

ЗастуПНИК міського ГОЛОВИ . 

ЗаСТУПНИК міського голови 

Начanьиик юридичного відділлу 

виконуючий обов'J1ЗКИ начальника 

фінансового управлінmt
заступнИК начальиика 

Начальник загальноro відділу 

Гол~ва постійної комісії з питань 
СОЦ1ально-економічноro та культурноro 
розвитку, бюджету, фінансів і цін 

/ Голова постійної комісії з питав 
І комунальної впасності та прнва~ї 

П.П.~ 

B.O.AНJ1PЦI 

І 

I.Г.Лaвn 

T.O.CTO~ 

Н.І. Гиаtt01 

• 

М.Л. nen1tS 
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УКРА'НА 

комУНАЛЬНЕ mДПРИ~!\fСТВО 
ІірОВАРськоl МІСЬКОІ РАДИ 

киJвськоl ОБЛАСТІ 
" ВРОВАРИВОДОКАНАЛ" 
JдСJmlфікаціЙНІІЙ код 03346455 
07400 КJIЇBCЬкa обл., м.БРОВВРIl 

вул. Карбllшев&, буд. 8 
1CJI.5-35-36, 5-35-37 , факс 5-35-36 

:oJJIDI1: voda_brovary@ukr.net; kp.kor@ i.ua 
"260013304373 в Броварському відділенні 

N!S400 "Ощадбанк" 
МФО 320122 

.. Ji.." ос 201 Ор. N!oJ" 119 

сПро ВIIДВНIISIЗГОДИ 
на О1рIDIІННЯ кредиту» 

. Виконуючому обов'язки 
МІСЬКОГо голови-секретарrо ради 

І.В. Сапожку 

n~Вlcткy дня найближчого засідання с Броварської міської ради, яке 

~удетьси 02.07.2010 року, питання про надання згоди на отримання кредиту в 
СУМІ 4000000,00 грн. на 36 місяців, під процентну ставку 20% та під заставу 
llaiiва, а саме: 
. адмінхорпусу, який знаходиться у м. Бровари, вул. Карбишева, 8, 
6anaнсоyrpимувачем якого є кп «БровариводоканaJD); 

. в~х-поверхового адміністративно-побутового приміщення на території цеху 
І • ~ абонентський відділ, яке знаходиться У м. Бровари, вул. Металургів, 52, 

. соyrpимувачем якого є кп «Бровариводоканал»; 
ttn raР8Жа на 3 автомобілі на території цеху ВОС, який знахОдl!ТЬСЯ у м. Бровари, 
. . Металургів, 52, балансоутримувачем якого є кп <<Бровариводоканал»; 
-:в.цського приміщення для збереження матеріалів на територіі цеху ВОС, яке 
.в Alrrьси у м. Бровари, вул. Металургів, 52, балансоутримувачем якого є кп 
ровар~водоканал» . 
~p1М того, в рішенні Броварської міської ради повинен бути пункт 
'tJ»JТO lI~ro ЗМісту: «У разі непогашення зобов'язань по кредиту ВАТ «~щадбаню) 
'1ІЩез Р1anьна громада міста Бровари не заперечує проти ВІдчуження 

~ааченого нерухомого майна». оо • оо 
aq,1IМ РОСИМо в рішенні БроваРСЬКОI МІСЬКО1 ради «ІІро надання. згоди на 

, J.oroВo~ кредиту» визначити особу, яку буде уповноважено ПІДписувати 
Рlllnотеки. 

ЦltPe З повагою, 
k'rop I<n «Бровариводокан8JI» 

ІІ.п. Дрожаєв 
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