
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА УТХІ" ~El вськоІ ОБЛАСТІ 

г 

РІШЕННЯ 

Про поповнення статутного фонду 
комунального підприємства 

"Броваритеплоенергомережа" 

Розглянувши клопотання комун . Б ального ПІдприємства 

'з' роваритепл.?енергомереж~" від 22.11.2006 р. Н!! 01-2503, керуючись ст. 60 
акону У краІНИ "Про МІсцеве самоврядування в Укр" . '" • u аIНІ, враховуючи 

рекомендаЦll ПОСТІИНИХ комісій з питань соціально-економічного та 
культурног~. ро~витку, бюджету, фінансів та цін та КО~~8J.Iьноі власності та 
приватизаЦll, МІська рада br:r ... _~ '. 
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І.Поповнити cтaтyrний фонд комунальног ~bi~a ):.БJI1wapи
теплоенергомережа" (далі КП" Броварит ііеенеРШ1\4ер~') в сумі 
350,0 тис. грН. (триста п'ятдесят тисяч гри ~ ~).)y 0'& e)\d,~~~ 

2. Внести зміни до статутного фонду кп ,,Бров~~ергомережа" 
та встановити його в сумі 20 293 678,36 грн. 

3. Керівництву кп "Броваритеплоенергомережа", згідно вимог чинного 
законодавства внести зміни до установчих документів. 

4. УЖКГ перерахувати коштИ, зазначені в п.l даного рішення, в межах 
затверджених асигнувань в бюджеті міста на розрахунковий рахунок 
підприємства. 

S. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 
міського голови Голубовс 'І- • Н 
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ПОДАННЯ: 

Директор 

кп ,,Броваритеплоенергомережа" О.В.Коршак 

ПОГОДЖЕНО: 

Секретар ради І.В.Сапожко 

Заступник міського голови Г.П.ГолубовськиЙ 

Начальник управління 

житлово-комунального господарства В.О.Морозова 

1 

НаЧ8JIЬНИl( юридичного відділу ('"'"" "CZ<= І.Г.Лавер 

Начальник фінансового управління ~eв&'4~ А.М.Зеленська 

Начальникзагальиого відділу ~(.Іrиатюк 

Голова комісії з питань соціально- . 

економічного та культурного розвитку, 

бюджету, фінансів і цін 

Голова комісії з питань комунальної 

власності та приватизації 

000157 

А.В.Булка 

.. ." 
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БРОВАРСЬКА МІСЬКА Р . 
КОl\JfVп. тw'т ~ КИЇВської ОБЛАСП 

J.?AJ Пd.J~НЕ mЛIJРИ€Мство 
«БРОВАРИТЕП ~ ~. ЛОЕНЕРГОМЕРЕ~) 

07401, Київська область, М. Бровари в r 
р_р 26004002856001 в Броварській ФU;іі У.;. .p~eBCЬKOro, 3-А, тел.lфакс (294) 4-11-01 

КРІН анку МФО 321808 Код ОКПО 13711949 

'-J. ,~ Р6 Н!! t?./-dГО3:1~ , с:иии' 
,...- від trJ"C-f/..JJ }"Іа ІаРіI 
11__ ~tr.l~1/fl V Міському голові 

, (,,(}7( 
,). L ( (. A.IInIOHelI"Y В. о. 

Про поповнення статутного І ti~, 1/, () ь 
фонду 

Шановний ВіlOllОРЄ ОЛЄl(сандров""у І 

Рішення сесії Броварської міської ради від 08.09.2005р. ХІ! 785-37-04 було 

Rpeдбачено поповнення статутного фонду кп «Броваритеплоенергомережа» у 

IІІІІ)'лому році на суму 700 ТИС.Ірн. 

Згідно довідки виданої Управлінням житло-комунального господарства від 

і09.2006р. Н!! 03-05, фактично за 2005р. статутний фонд кп 

Іроваритеплоенергомережа» поповнено лише на 350 тис.грн .. 

Керуючись ст. 60 «Про місцеве самоврядування», в зв'JIЗКУ з збитковою 

івьuістю підприємства по підсумкам роботи в першому півріччі поточного року, а 

_ для можливості співфінансування підприємством заходів з енергозбереження, що 

-ВУЮться відповідно до Постанови КМУ від 4 серпня 2006 року ХІ! 1101, ДJIЯ 

~ВJIi труб та заміни теплових мереж, просимо Вас виділити кошти в сумі 350 

t.rpи. збільшивши ліміт асигнувань в бюджеті міста на поповнення статутного фонду 

Q«Броваритеплоенергомережа» у 2006 році, та внести зміни в «ІІрограму розвитку ... » 

3nоваzою, 

ДUРЄ1Ш,ор 



~pllТe aKQЇOllepHe товарщ:тво - - •• • • .,т,. UA1\lUJ.,n 
"ФіРllа ТеПЛllцьтехмонтаж" Closed Join-stock 

01400, 1'1. БроваРII, Кllївськоі обл., .. • Сатрапу 
вул. Гагаріна, 22 FlnП Teplitstechmontazh" 
тел. 04494-52563 01400, Brovary, Кіеу Region, 
тел. 04494-55036 Рао 044М-SЗЗЦ 044М-SЗ368 Gagarin Str., 22 

св МаіІ) : ttm@brovary kiev ua tel. 04494-S2S63 
. . . tel. 04494-55036 

Міському голові 
М. Бровари 

В.О.Антоненку 

Шановний Вікторе Олександровичу ! 

на виконання рішення Броварської міської ради Київської області N!142-10-0S 
від 26 жовтня 2006 року (п.5) прошу погодити слідуючі терміни оплати за купівлю 
земельної ділянки площею 2,5556 га по вул. Кутузова, 8-б в сумі 1 916700,00 грн.: 

- перший внесок - 1 ООО ООО грн. до 31 грудня 2006 року; 

- решту 916 700 грн. на 4 місяця в 2007 році рівними частинами. 

Генеральний директо А.А.Руденко 
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ДEIlYТAтY 
МІСЬКО!РАДИ 

М.БРОВАРИ 
п. ТУЧкОВСЬКОМУ Я.А. 

. . 
. . • • r 8.,J ., , . 

Мешка~~і мікрорайону ~ що пр~леглий до вулиці Кірова, поблиз па ка . 
"ПЕРЕМОГ А , а також праЦІВНИКИ ПІДПриємств що тут • у р . 

. б ' розташованІ, просять 
Вас РОЗІ ратися з обставинами, що склалися на перехресті вул. к. 
Грушевського. Ірова та 

До 2005 року РУХ ~a перехресті· регулювався світлофор ом. По причині 
сп~рудження БУ~ИН.КІВ по ~ул. Грушевського та розширенНJI вулиці Кірова 
СВІТЛО~~Р був ЛІКВІДовании, що призводить до великої кількості аварійних 
ситуаЦІИ. 

Ми неодноразово звертались в ДАІ ДЛJI врегуnюванНJI руху, так JП( 
автотранспорт, що рухається по вулиці Кірова не пропускає транспорт з вулиці 
Грушевського, а пішоходи простоюють до півгодини в очікуванні ,,зручної · 
ситуачії перебігти дорогу". .. 
Працівники ДАІ жодного разу не відвідали цю дimппcy Aopom і не 
npокоmpоnювали за дотриманням порядку. 

В результаті численних звернень в ДАІ, як ми думаємо, у липні 2006 була 
встановлено знак і нанесено розмітку пішохідного переходу на дорожнє 
полотно по вулиці Кірова. 

Ситуація ще ускладнюється тим, що величезна кількість приватних автомобілів 
щоранку виїжджає саме на це перехрестя з автокооперативу "ЗалізНІАІІИЙ". 
Крім того, безпосередньо біля перехрестя влаштована зупинка автобусів. Також 
ДОВЖИНа пішохідного переходу дуже велика, що ускnaдlПOЄ перехід через вул. 
Кірова. Але водії не дотримуються правил дорожнього руху. Ситуація з 
переходом вул. Кірова і надалі залишається жахливою, в першу чергу ДJIJI дітей 
та всіх мешканців мікрорайону. . 

Просимо ПРИЙНJIТИ міри в наведенні порядку на перехресТІ. 

,І І 
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ДЕПУТАТ БР9ВАРСЬКОї МІської 
КИІВськоі ОБЛАСТІ 

РАДИ 

Про освітлення території біля 
бювету водопостачання по вул. 
Незалежності та Облаштування 
пішоходного переходу по вул. 
Незалежності світлофОРОМ 

Депутатський запит 
до міського голови 
Антоненка в.о. 
Депутата Броварськоl 
міської ради 
Багмут Н.А. 

Шановний BiКnlope ОЛЄl(саllдРОВllЧУ! 

На звернення виборців що мешкають в будинку НІ8 по 
вул. Незалежності, звертаюсь до Вас з проханням порушити 
Питання з облаштування освітлення бювету 
водопостачання, що розміщений біля будинку за 

вищевказаною адресою. В зв' язку з тим, що освітлення 

біля бювету не працює, люди стурбовані криміногенною 
ситуацією прилеглої території. Кожного ранку тут можна 
знайти розбиті пляшки та використані шприци, на 
лавочках біля бювету та дитячого майданчику сплять 

бомжі, є випадки пограбування людей в цій зоні, а також 
власники дорогих іномарок використовують ВОдУ з бювету 

для мийки власних авто, приміняючи хімічні засоби. Вода 

після таких мийок із хімічними домішками створює штучні 
водойоми навколо санітарної зони. 

В цьому ж районі по вулиці Незалежності діє 
пішохідний перехід. Неодноразово на цьому пішохідному 
переході були зіткнення автомашин з пішоходами. На 
минулому тижні таке зіткнення закінчилось трагічно, 
загинула молода людина, жінка, яка переходила дорогу в 
напрямку бювету водопостачання. Оскільки цей пішохідний 



перехід розміщений на центральній вулиці нашого міста ., .... ' 
меШІ(анц~ м~крораиону звертаються з проханням поставити 

біля пішохідного переходу світлофор. Транспортних 
засобіВ на вулицях міста стає все більше, а водії не 

завжди дотримуються правил дорожнього руху, світлофор 
поставлений біля піщохідного переходу дасть змогу людям 

безпечно переходити вулицю і уникнути трагічних 

ситуаціЙ. 

Депутат Броварської 

міської ради 
Н.А.Багмут 



ОБ»ЄДНАННЯ СПІВЛАС 
БУдинкУ ЖБк «Б~~JlЬБ~ОКВАРТИРВОГО 

UD.I\.-2» 

07400, :\1.Бровари Київська обл .. 
8\ 11 • .1 k'JW1СЖІІОСТЇ 8 " , 
ТелефОНІІ: t):!039 

На H~_-=-O __ BЇД оеа ~~t'tf4 

p/~ ~~004001642001 в Броварськin 
фІЛ11 УкріНба1lКУ, код.24884б99 
МФО 321808 , 

ДЕПУТАТУ ВИРОБноі ДІЛЬІПЩl 
по вул. НЕЗАЛЕжносТІ, 8 
БАГМУТ НАТАтl АНДРІЇВІО 
ІІР АВJПННЯ БУДИНКУ N! 8 ПО 
вул. НЕЗАЛЕЖНОСТІ 

ЩАНОВНА НАТА.1ПЯ АНДРІІвВА' 
ЗвеРТQСl\10СЯ _ ДО Вас 3 такими прохaнвJIМИ ,так, ЯК Ви ~ Ilamим депутатом 

П~ нашом} ВIiООРЧОМУ округу. Наш будинок знаходиться майже в центрі 
мlt:та де с банк АБ «Київська Русь» де роБJDlТЬ ЛЮДl1 різні проплаПI та 
розрахунки та перерахунки, і в нас викає багато проблем. Дуже прикро зі 
сторони дивитись на безладдя біля нашого кооперативного будинку. 
Поряд з нашим будинком побудували колонку питноі ВОДІІ та ДlIТЯЧlIП 

майданчИl( , колонка яка не освітлюється, біля якої «майже)) нікотl не 
ПРІібирасгься. щовечора та майже цілу ніч знаходятьCJI « П))яниці « які 
ночуJOТЬ "Ііі можна сказати cI1JDlть на лавочках. Був вапад на жительку 
нашого будинк)' в якоі було викрадено сумку, це було близько 18.00 в 
вересні 2006р., було ЛІОДИО, але на ії крик ніхто не зреагував, а це було біля 
I(ОЛОНКlі питної води. 14.11.06р. було збито ва cr.fepn xdнь.-y па переХОДJша 
дорогу до колонки. там є пішохідний перехід ніхто на його майже ое 
ДІІВI1ТЬСЯ всі їдуть тай їдуть. Постійно стоїть вода на проїжджи~ частині де 
рухаlOТЬСЯ автомобілі немає стоку води коли проходять ДОЩІ. (дорога ЯI(а 
біля Самої КОЛОНКИ) . di 
У нас приватизована земля біля нашого будинку, в нас є ДВІРНИК . ЯКІ 

. п,ерева та проrv.oпwа чаСТ1lиа НІколи 
прибирас нашу теРИТОРІI0, а де ростуть,.,. . ;6'. . 
не прибираЄТЬСJl J там багато листя і різного сr.flТТЯ І це СМl'П'Я J(ОЛ~ ВІтер 
В . б а,", територіЮ Хто повинен прибирати fllЧllfiну 
се залІтає на І1ашу при р .... " .. б 

Т •.• тр днашого двіРНІІка ? В нас ДВІРН}ІК згоден ПРІІ Ilрати , 
ерllТОрlЮ t 1 Ц1НИТИ У • 

Н· '. • то бу'пе за це плаТ1IТІI ? . lЧИ шу терИТОрІ10 ,а х,... . А . ., на жителі Бровар'в 
З В оханням НаталUl IlДрllВ , 
вертаємось до ас з пр б освітлено а не «rpязнотв)) 

хочyrь підходить до КОЛОНКИ щоб уло ЧИСТ:' ми ПОВI1Нні' прибllрати цю 
люди DИНJ1ТЬ наш будинок думають':Ша иitтИ віддихнуть, попити 
територію яка не схожа на те, що ,тут м пр 
та иабра,~~ . 
~~jМ~g,.~~a Вашу .~~тримку, та допомоry. 
З,~naitагiJIА\9,..С!, • ~)~ 

li~~~~7:: <r~~є.,t~ ~ 
U" ~ca"'::.l~B J1 
~~ .. ~~! ~JJ~~.u ,піННJI 
\ \~.,.o ~ ~ .. &- ~I 
• ,(9 ~ ~'" 'I .. ~ -.,; •. ,1i'"~ ... ~.,. .,. 
'~.',,,,~A~'; 
~ l1ug о e~ .. .Y 
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