
БРОВАРСьКА МІСЬКА РАДА I<ИYвСЬКОУ ОБЛАСfI 
РІШЕНня 

г 
Про ПоповненНJI статутного фонду 

Комунального підприємства "Бровари-Флора" 

l 

Розг~~ши .~oдaнНJI управлінНJI ЖИТЛОво-комунального господарства 
БроваРСЬКОI МІСЬКОІ ради (далІ -УЖКГ) від 25.07.05 Н!! 603, керуючись ст. 
БО Закону Украіни "Про місцеве самоврядування в Україні, враховуючи 
рекомендації постіЙНИХ комісій з питань соціально-економічного та 
культурного розвитку, бюджету, фінансів та цін та комунальної власності та 
приватизації, міська рада 

вирішила: 

I.Поповнити статутний фонд комунального підприємства" Бровари
. "Флора" (далі КП" Бровари-Флора") в сумі 300,0 тис. грн. 
2. Внести зміни до статутного фонду кп ,,Бровари - Флора" та 

встановити його в сумі грн. 3987349,97 грн. 
3. Керівництву кп ,,Бровари-Флора", з~о норм чинного законодавства 

внести зміни до установчих докуменТІВ: . 
4. У)І(І(Г перерахувати кошти, зазна:еНI. в п.1 даного РlшенНJI.: в межах 

затверджених асигнувань в бюджеТІ МІста на розрахунковии рахунок 

підприємства.. . s. Контроль за. виконанням даного рішенНJI покласти на заступника 
міського голови Дьячеика о.с. 

МіСЬI(ИЙ roл 

ВідlЖ~"аг 
Н!! e.F-I~"'()// 
М. Бровари 

В.О. Антоненко 



ПОДВННJI: 

- виконуюча обов'язки начальника 
управлінНJI житлово-комунального 

господарства - заступник начальника 
ynравлінНJI 

ПОГОДЖЕНО: 

- секретар ради 

- начальник фінансового упрaвлiивJI 

- завідуюча юридичним відділом 

: 

~ А. п. Смалько 

~3enеиська 

, 
r~ 

----....Jodc~~ І.Г. Лавер 

- виконуюча обов'язки завідуючої WL. 
загаЛьним відділом - головний спеціаліст ~~Л.О. Чижевська 

~ 

- голова постійної депутатської 
комісії з питань комунальної 

. власносТЇ та приватизації 

- голова постійної депутатської комісії 
з питань соціально-економічного та 
культур~ого розвитку, бюджету, фінансів 
та цін 
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- ___ .....:.'..:,... __ В.І. Дворнік 

--___ --.:...._ :В.І. Белік 
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ш БРОВАРСЬКА МІСЬКА р 
• АДА КИJВСЬКОf ОБЛАСТІ 

УпраВЛІННЯ ЖИТЛОВО-КО 
мунальногогосподарства 

07400, Кllівська Ома 
еть, А'. 5роваРIІ. вул. rarapillll. IS 

Від t1S' .O=l.oS" N!! Є~. 
НаН! за . -----

Про поповнення сгатутного фонду 
комунального підприємcrва 

"Бровари-Флора" 

Міському голові 
Антоненку в.о 

Шановний Вікторе Олександровичу! 

Броварська міська рада та іі виконавчий комітет є засновниками 
комунального підприємства "Бровари -Флора" яке виконує роботи по 
озеленеiDПO міста. для покращання матеріально-технічного стану 
підприємcrва прошу Вас поповнити статутний фонд підприємства на 

суму 300,0 тис. Ірн. 

Зповaroю, 
Заступник начальНИlCа управління А.П. Смалько 
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