
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАдА К .. . 
ИІВСЬКоІ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г 
Про з~стосування до Броварського виробничого І 
упраВЛІННЯ по експлуатації та ремонту житлового 

фонду процедури банкрутства 

у зв'язку із неможливістю у подальшому задовольнити вимоги 
кредит~ріВ через простроче~ня термінів позовів до боржників за раніше 
СПОЖИТІ житлово-комуналЬНІ послуги, незначними надходженнями коштів 

на рахунок Броварського виробничого управління по експлуатації та 
ремонту житлового фонду (далі за текстом - БВУЕРЖФ), неефективністю 
проведеної санації за ухвалою господарського суду від 22 березня 2006 року, 
а також щомісячним зростанням податкового боргу до державного бюджету 
(на даний час сума складає близько 2 МЛН.ГРН.) та безперспективніСТ10 його 
погашення, відсутністю можливих шляхів повернення боргу кредиторам, 
керуючись ст. ст .5, 21 закону У країни "Про відновлення платоспроможності 
боржника або визнання його банкрутом", ст. 25 закону України "Про місцеве 
самоврядування в Україні", враховуючи рекомендації постійної комісії з 
питань комунальної власності та приватизації, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію генерального дирею;ора БВУЕРЖФ взяти до відома 
(додається). . 

2 Д . ємства "Броварське виробниче упраВЛІННЯ по . о комунального ПІДПРИ " 
... монту житлового фонду застосувати процедуру 

експлуатаЦl1 та ре 

3 
банкрутства. о чинність рішення ради від 10.03.05 674-32-

. Визнати таким, що втратил 
" 04 "Про запобігання банкрутства . 
о рішення покласти на заступника 

4. Контроль за виконанням даног 
міського голови Голубовс ~,,_ і·н 

~~, * 

Секретар ради 

М.Бровари 
від 23.08. Dr 
Н!! _і, ~6- Z 6- О) 

=1= ~ ~ .u.-__ 
СІ ~ 

: - '~'I! 
~ 

І.В. Сапожко 

.. .. 



Подання: 

виробничого управління по експлуатації ~ '/' 
- генеральний директор Броварського ~ 

та ремонту >І<ИТЛОВОГО фонду '--С!"аL Р.І. Середнюк 

Погоджено: 

- заступник міського голови 

- виконуюча обов' язки начальника
заступник начальника управління 

житлово-комунального господарства 

.п. Голубовський 

~'IfI'-&~~- А.П. Смалько 

- виконуюча обов'язки наЧаАЬника -
ГОАОВНИЙ спеціаАіст юридичного _---r--
відділу А.В. Баба- Мирзоєва 

..,. 

- начальник загального відділу ~ н.!. ГнатюК 
" 

- голова комісії з питань комунальної 
власності та приватизації ' ____ ~M.A. Пелих 

000789 



Подання 

Секретарю Броварської 

міської ради 
Сапожку І.В. 

Просимо включити до порядку денного сесії Броварської міської ради 
питання «Про застосування до Броварського виробничого управління по 
експлуатації та ремонту житлового фонду процедури банкрутства». 

3 повагою, генеральний директор 
Броварського виробничого 
управління по експлуатації та 
ремонту житлового фонду Р.1. Середнюк 
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