
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА київськоІ ОБЛАСтІ 

РІШЕННЯ 

г Про поповнення статутного фонду ~ 
комунального підприємства "Бровари-Флора" 
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Розглянувши клопотання комунального підприємства ,,БроваРІІ-
Флора" від 22.11.06 Н!! 142, керуючись ст. 60 Закону України ,Дро місцеве 
самоврядування 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 -
флора" (далі КП" Бровари - Флора") в сумі 1 50,0 тис. грн. ( сто 
п'ятдесят тисяч гривень). 

2. Керівництву кп "Бровари - Флора", згідно норм чинного 
законодавства внести зміни до Статутного фонду. ... .. 

з. Управлінню житлово-комунального госп?дарства Броварсь~О1 МlСЬКОI 
ради перерахувати к~шти, зазначеНІ в п.1 даиого рlшеиия на 

Розрахунковий рахунок ПІдприємства: РІшення покласти на заступника 4. Контроль за виконанням даного 
міського голови Голубо го Г.п. 
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БРОВАРСЬКА МІ 
КОМУНАльНЕ т~~ РАДА КИївськоl ОБЛАСТІ 

ВМСТВО "БРОВАРИ.ФЛОРА" 

Адреса: 07400, Кs.ЇacЬKa 06А., М. Бровар •• 
JJ"fA. ЧерlUIXОDськоrо, 28 
ТСА. 8(04494) 5-12-84 

~) Лllстоnада 2006 р. М! Ш-

На Ваш М! ВІА СС_» 200_ р. 

Клопотання 

Про поповнення статутного фонду 

Код 33341479 
Р\р 26002002836001 
МФО 321808 БФ АТ ccYкpї.16alllC» 

Міському голові 
Антоненку в.о. 

Шановний Вікторе Олександровичу! 

Просимо Вас виділити кошти для поповнення статутного фонду в сумі 

150.0 тис. грн. на придбання екскаватора «Борекс 21-02» з навісним обладнанням 

для виконання робіт по благоустрою міста. 

В.о. директора 
кп "БроваРИ-фJJора" Т.Б. ІСохтенко 
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