
КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
V сесія V скликання

РІШЕННЯ
від 26 липня 2007 року N 7/1841

Про підписання угоди про муніципальну підтримку з
Європейським банком Реконструкції та Розвитку

Відповідно до пункту 23 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в 
Україні", пунктів 3 та 4 статті 26 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", статті 23 Бюджетного 
кодексу України, рішення Київської міської ради від 15.03.2007 N 259/920 "Про заходи щодо залучення 
комунальними підприємствами "Київський метрополітен" та "Київпастранс" кредитів від Європейського 
банку Реконструкції та Розвитку" та на виконання Угоди про підготовку кредитного фінансування, укладеної
від 15.02.2007 та підписаної головою Київської міської ради від виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) Черновецьким Л. М., директором комунального підприємства 
"Київпастранс" Ламбуцьким М. М. та директором департаменту "Інфраструктура" Європейського банку 
Реконструкції та Розвитку Аубоеком О., Угоди про підготовку кредитного фінансування, укладеної від 
15.02.2007 та підписаної головою Київської міської ради від виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) Черновецьким Л. М., виконуючим обов'язки директора 
комунального підприємства "Київський метрополітен" Федоренком В. І. та директором департаменту 
"Інфраструктура" від Європейського банку Реконструкції та Розвитку Аубоеком О., Київська міська рада 
вирішила:

1. Укласти угоду про муніципальну підтримку проекту між Київською міською радою, Київською міською 
державною адміністрацією, Європейським банком Реконструкції та Розвитку (далі - ЄБРР) та комунальним
підприємством "Київський метрополітен", яка стосується кредиту у розмірі 40 млн. євро, що надається 
ЄБРР комунальному підприємству "Київський метрополітен".

2. Укласти угоду про муніципальну підтримку проекту між Київською міською радою, Київською міською 
державною адміністрацією, ЄБРР та комунальним підприємством "Київпастранс", яка стосується кредиту у
розмірі 60 млн. євро, що надається ЄБРР комунальному підприємству "Київпастранс".

3. Уповноважити Київського міського голову Черновецького Л. М. остаточно узгодити умови та підписати 
від імені Київської міської ради угоди про муніципальну підтримку проекту, вказані в пунктах 1 та 2 цього 
рішення.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київради з питань бюджету та 
соціально економічного розвитку та постійну комісію Київради з питань транспорту та зв'язку.

 
Київський міський голова Л. Черновецький 
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