
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ . 
РІШЕННЯ 

г l 
Про поповнення статутного фонду 

комунального підприємства "Броваритеплоенергомережа" 

РозгJUJНУВШИ подання управлінНJI житлово-комунального господарства 
Броварської міської ради ( далі -УЖКГ) від 26.08.05 N!! 676, керуючись ст. 
60 Закону У країни "Про місцеве самоврядуванНJI в У країні, 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-
; теплоенергомережа" (далі КП" Броваритеплоенергомережа") в сумі 

700,0 тис. грн. ( сімсот тисяч гривень). 
2. Внести зміни до статутного фонду кп ,,Броваритеплоенергомережа" 

та встановити його в сумі 15 984 587,17 грн. 
з. Керівництву кп '"Броваритеплоенергомережа", згідно норм чинного 

законодавства внести зміни до установчих документів. 
4. Y)I(lQ~ перерахувати кошти, зазначені в п.l даного рішеННJI, в межах 

затверджених асигнувань в бюдж~ міста на розрахунковий рахунок 

підприємства. 
5. Контроль за виконанням даного рішеННJI .покласти на заступника 

міського голови.Дьяченка О.С: 

Міський голов 

Від 01: p~ р-г 
Ни ~.I.r-~~ 
М. Бровари 

В.О. Антоненко 

..... 



Подання: . ово-
_ начальниК упраВЛІННЯ житл 
комунального господарства 

пОГОДЖЕНО: 

- секретар ради 

_ заступник міського голови 

_ виконуюча начальника фінансового 
управління- заступник начальника 

. управління 

- виконуюча обов'язки завідуючої 
юридичним відділом 

- виконуюча обов'язки завідуючої 
зaranьним відділом - головний спеціаліст 

... .. 
- голова ПОСТІИНОІ депутатської 
комісії з питань комунальної 
власностї та приватизації 

- голова постійної депутатської Комісії 
• • 

з питань. с~ально.еКОНОМIЧНОro та 

КY~ І розвитку, бlОдЖету, фінансів 
таЦ1Н 

~,.- в.о. МОРозова 

о.с. Дьяченко 

---~r"!1-'---
т.о. Сторожук 

.' 
т.м. Чепіга 

л.о. ЧижевсьКl 

______ В.І. ДвориіК 

______ В.І. Белік 



-

-

~ 
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИfвськоl ОБЛАСП 
КОМУНАЛЬНЕ Ш)(ПРИ€МСТВО 

«БРОВАРИТЕnЛОЕНЕРГОМЕРЕ~) 
07401, Київська область, м. Бр~вар~,.~ул. Грушевського, 3-А, тел.lфакс (294) 4-11-01 

р-р 26004002856001 в Броварсьюй фШll Укрінбанку МФО 321808 Код ОКПО 13711949 

оІсІ ~/' (.if N!! (J.:J',. /5~1: 

На від -------------- -----------
Місь«ому голові 

AHmoHeHq в.о. 

Шановний BilUllope Олє«сандровичу J 

Враховуючи тяжке фінансове становище підприємства .. збитки підприємства 
за 7 місяців 2005 року складають 112З тис.грн., а також необхідність своєчасно 
розпочати опалювальний сезон, просимо Вас виділити кошти в сумі 500 тис.грн. В 
поповнення статутного фонду підприємства. 

для продовження роботи на підприємстві по впровадженюо енергозберігаючих 
технологій з метою економії витрат по енергоносіям, просимо виділити кошти в сумі 
175 тис. грн. для встановлення автоматичних регуляторів по відпуску підігрітої води 
фірми "Данфос" на 5 .. ти об'єктах теплових пунктів за адресами: вул.КоролеНІСа, 68/1; 
70/1; вул.М.Лагунової, 10/1; ІЗ/І; вул.Незалежності, 6/1. 

Кошти на енергозберігаючі заходи в сумі 175 тис.грн. просимо надати, як 
поповнення статутного фонду підприємства (для можливості в подальшому 
проводити амортизаційні відрахування від встановленого обладнання). 

Враховуючи вищевикладене, суму необхідних коштів в розмірі 675 тис.грн. 
ПРОСимо надати ШЛЯХОМ збільшення розміру статутного фонду кп 
,.вРОваритеплоенергомережа". . 

Щиро дякуємо за розуміння тимчасових проблем mдпpиємства та надання 
peВnЬHoi допомоги. 

3 nовагОIО, 
",.-O.B.Kop'lla« " 

ДирєlUllОР 
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