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РІШЕННЯ 

Про внесення змін до статутного фонду та 
Статуту ко~нального підприємства Броварської 

МІСЬКОЇ ради Київської області 
«Броваритеплоенергомережю) 

Розглянувши подання кп «Броваритеплоенергомережю) від 
02.11.2007р. N!! О 1-1514 щодо необхідності внесення змін до Статуту кп 
<~роваритеплоенергомережю), враховуючи рішення Броварської міської ради 
ВІД 31.08.2006р. N!! 79-07-05 «Про безоплатне прИЙНЯТТя у комунальну 
власність територіальної громади м. Бровари зовніпmіх мереж 
теплопостачання, електропостачання та газопостачання до житлового 

будинку по вул. Черняховського, 21», рішення Броварської міської ради від 
21.09.2006р. N!! 1 О 1-08-05 <<Про надання дозволу на безоплатну передачу 
комунальним підприємствам та організаціям основних засобів,. що 
перебувають на балансі Управління комунальної власності», рішення 
Броварської міської ради від 21.09.2006р. Н!!102-08-05 <<Про безоплатне 
прИЙНЯТТя у комунальну власність територіальної громади м. Бровари 
державного житлового фонду, що перебуває на балансі державного 
підприємства «Радіопередавальний центр», рішення Броварської міської ради 
від 25.12.2006р. N!! 182-13-05 <<Про внесення зміни в рішень Броварської 
міської ради від 31.08.2006р. Н!! 79-07-05 та від 21.09.2006р. Н!! 102-08-05», 
рішення Броварської міської ради від 14.08.2007р. Н!! 410-25-05 <<Про 
Внесення змін до рішення Броварської Mi~ЬKOЇ ~ади від 28.12.2006р.: N!!,,201-
14-05 «Про бюджет міста на 2007р.», ~a ПІДС~1 ст. 29 З~оиу ~крatНИ ~~? 
державну реєстрацію юридичних ОСІ? та ф1З~ ОСІб - ПІДПРИЄМЦІВ , 
керуючись п. 30 ст. 26 Закону УкрatНИ ,,про МІсцеве самоврядування в 
Украіні" враховуючи висновки та ~~K~Meндaцiї постійної комісії з питань 
І(ОМУВальної власності та приватизацll, МІська рада 

ВИРІШИЛА: 

1 З ...uoмnтй фонд І<І1 Броваритеплоенергомережа"В сумі 
. атвердити ста ... ,1 ...... -- " 

21137709,65 грн. 

2 З . Ста"""" І<І1 Броваритеплоенергомережа" , що 
. атвердити ЗМІНИ дО ... ,1 .. " " • 

додаються. 

ЗАТ .fponpC.".apyrtOPНR.20Q5p. SIIМ. Nl155.aюD 
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З.Контроль за виконанням даного рішенИJt покласти на заступника 
міського голови Гоnyбовського Г.П . 

.... 

Секретар ради І.В. Сапожко 

м. Бровари 
від "J,9 " fI 2007р. 
Н9 7їl -tu -OF 



Директор 

" кп "Броваритеплоенергомережа О.В.КОРШак 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови г .п. г олубовсЬ1l 

Начальник управління жкг В.О.Морозова 

Начальник фінансового управління A1~~:,.г..c:.c;.t;.o~ А.М. Зеленська 

І /? 
<:: d І.Г: Лавер Начальник юридичного відділу 

В.о. Ra'lllЛЬНИКa ЗllI1lJlЬНого відділу - 11. q ~ І ~ / 
ГOJIоDИИЙ спеціаліст <І( :-.;-- ( 

Голова постійної комісії з питань ! І 
комунальної власності та приватизації oJf1.j 

Л.М. IUило 

М.А.ПелИХ 



ЗМІНИ 

Додаток 

до рішеННJI Броварської 
міської ради 

від J,(/ ..uитлJff? r!a#p. 
Н!! 5""J,t- J, 9- &7 -

вкі є невід'ємною чаСТИНОIО 
Статуту КомунаJlЬНОГО підприємства . 

Броварської міської ради Киівської області 

"БРОВАРИТЕПЛОЕВЕРГОМЕРЕЖА" 

Зареєстрованого 19.11.1991 р. 
Ідентифікаційний код 13711949 

п. 5.2. Статуту викласти в наступній редакції : 
«Статутний фонд Підприємства становить 21137 709,65грн. 

Секретар ради 
І.В. Сапожко 
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\ « КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
«БРОВАРИТЕПЛОЕНЕРГОМЕРЕ~) 

~ 
74 І, К'Іівська область, Af Бровар. r 

р-р 26004002856001 в Бровар' cltKin ф'" !!.Уу'Л, ,РУШОВСltКОГО, З-А, тмJфвкс (294) 4-11-01 
~ ШІІ КРlJlбанку МФО 321808 Код ОКПО 13711949 

де 7. ~a?7; N!! ()I-I:f/~ 
r . 
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ссПро IИесоННJI змін до статутного фонду та 
Cтв1YlY КПссБровар.tтenлоенергомеРОЖ8)) , 

Міському голові 
Антоненку В.О. 

Шановний Вікторе Олександровичу! 

в 2006-2007р.р. статутний фонд кп "Броваритеплоенергомережа" 
неодноразово поповнювався шляхом безоплатної передачі майна та виділенням 
коштів. 

Рішенням сесії Броварської міської ради від 3 1.08.2006р. Jt{! 79-07-05 (копія 
додається ) ПРИЙНJ1ТО безоплатно у комунальну власність територіальної громади 
м. Бровари зовнішні мережі теплопостачання, що знаходяться за адресою Київська 
область, м. Бровари, вул. Черняховського, 21, та доручено кп 
"Броваритеплоенергомережа" прийняти на баланс та обслуговування вказаний 
ВИЩе об'єкт. Згідно акту Н! 1 від 20.10.2006р. про приймання-передачі основних 
. засобів, кп "Броваритеплоенергомережа" прийнято на баланс мережі 
теплопостачання, що знаходяться за адресою Київська область, .м. Бровари, вул. 

о Черниховського, 21 балансовою вартістю 164761,20 грн. (копія акта додається). 
Рішенням сесії Броварської міської ради від 21.09.2006р. N! 101-08-05 (копія~ 

додається) надано дозвіл Управлiнmo комунальної власності на безоплатну 
передачу основних засобів, що перебувають на його балансі комунальним 
n~иємствам та організаціям згідно додатку. Згідно актів (копії актів додаються) 
ВІД 05.10.2006р. про ПРИЙМalЩJl-передачі основних засобів, кп 
..вроваритеплоенергомережа" прИЙНЯТО на баланс: 

- комп'ютер в комплекті, балансовою ваРТІСТЮ - 3500 грн.; 
- принтер лазерний, балансовою вартістю .- 1041 грн. . 
Рішенням сесії Броварської міської ради ВІД 21.~9.2006p. N!~02-08:.05 (КОП1Jl 

ДОдається ) прийнято безоплатно У KOМYН~НY влаСНІСТЬ теРИТОРlалЬНОI громади 
.J.t. Бровари котельні та зовнішні мереЖІ теплопостачання, що знаходяться за 
адресами : 

- Київська область, м. Бровари, вул. Київська 225; 
-Київська область, м. Бровари, вул. Кутузова 6. '. 



Доручено кп ,~Броваритеплоенергомережа" прийняти на баланс та 
ОБСЛУГОВУВання вказаНІ вище об'є З . . ( . . кти. ГІДно аКТІВ КОПІЯ актІВ додаються) від 
25.1 0.2006р. про приймання-передачі основних засобів кп 

. "Броваритеплоенергомережа" прийнято на баланс: 
1 - котельню та З~ВНіШНі мережі теплопостачання в м. Бровари, вул. Київська 
225, балансовою ваРТІСТЮ - 12 298,76 грн.; 

- котельню T~ зовнішні мережі теплопостачання в м. Бровари, вул. Кутузова 
6, балансовою ваРТІСТЮ -12430,33 грн. . 

п.1 р~шення. Броварської міської ради від 25.l2.2006p. Н!! 182-13-05 було 
внесено ЗМІНИ в РІшення Броварської міської ради від 31.08.2006р. Н!! 79-07-05 та 
викладено п. 3 в такій редакції: 

«Доручити кп <<БроваритеnлоенергомереЖа» безоплатно прийняти на баланс 
та обслуговування зовнішню теплову мережу до будинку по вул. ЧерНJIXОВСЬКОГО, 
21 ,довжиною 108 м , як внесок до статутного фонду піДПРИЄМСТВа» 

п. 2 рішення сесії Броварської міської ради від 25. 12.2006р. Н!! 182-13-05 було 
внесено зміни в рішення Броварської міської ради від 21.09.2006р. Н!! 102-08-05 та 
ВИЮІвдено п. 6 в такій редакції: 

«Доручити кп «БроваритеnлоенергомереЖа» безоплатно ПРИЙНJIТИ на баланс 
та обслуговуванНJI котельню та зовнішню теплову мережу загальною ПРОТJlЖНістю 
1 822 П.М. по вул. Київська, 225(15 будинків) та котельню і зовнiпnпo теплову 
мережу загальною ПРОТJlЖНістю 778 п.м. по вул. Кутузова, 6 ( 6 будинків), п' 
внесок до статутного фонду підприємства. 

РішеННJIМ сесії Броварської міської ради від 14.08.2007р. Н!! 410-25-05 було 
поповнено статутний фонд кп "Броваритеплоенергомережа" на ~yмy 1000,0 ТИС. 
rpH. 

Згідно викладеного вище, на сьогоднішній день фактичний розмір статутного 
фонду кп "Броваритеплоенергомережа" становить - 21 137 709,65 ІрН. 

Згідно ст. 29 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та 
фізичних осіб _ підприємців" ДJIJI проведеННJI державної реєстрації змін до 
Установчих документів юридичної особи, засновники .(учасники) або 
УІІОВНоважений ними орган чи особа, повинні подати особисто (надіслати 
реКомендованим листом з описом вкладеННJI) примірник оригіналу або нотаріально. 
Посвідчену копію рimеНИJI про внесеJПl!l змін д~ установчих дo~eH:iв.. . 

У відповідності дО ПРИЙНJ!ТИХ РІшень РlшеННJI БроваРСЬКОI МІСЬКОІ ради ВІД 
31.08.2006р. Н!! 79-07-05, від 21.09.2006р. Н!! 101-08-05, B~ 21.09.2006? Н!!102-08-
05, від 25. 12.2006р. Н!! 182-13-05, від 14.08.2007р. Н!! 410-25-05, ~аше ПІДПРИЄМСТВО 
ЗОБОВ'язане, згідно норм чинного законодавст~а, внести зм~ до YCTaнOB~ 
ДОІСументів. Дані зміни до установчих докуменТІВ були ~HeceHI, але petcтpaц1Jl 
даних змін жлива оскільки вказанимИ вище РlшеННJIМИ Броварською . не мо, .., с кп 
Міською радою не внесено віДПОВІДНІ ЗМІНИ дО татуту 
IІВроваритеплоенергомережа ". 

tJ" 60 З ну УкраіНИ Про місцеве самоврядування в Україні" 
~еруючись, ст. ако ". "б ф' 

'ra ст. 29 Закону Украіни "Про державну реєстрацІЮ юридичних ОСІ та ІЗИЧНИХ 
.. 



осіб - ~ідпр~ємціВ", кп .~,Б~оваритеnлоенергомережа" просить Вас розглянути на 
чеРГОВІИ сеСll БроварськО1 МІСЬКої ради наступні питання : 

1. Затвердити статутний фонд кп "Броваритеплоенергомережа"в сумі 
21 137 709,65 rpH. 

2. Внести зміни до розділу 5 Статут кп "Броваритепnоенерroмережа" 
виклавши п.5.2. в наступній редакції: 

«Статутний фонд Підприємства стаНОВИТЬ 21 137709,65 rpH.» 

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 
голови Гоnyбовського Г.П. 

Додатки : копія рішення від 31.08.2006р. Н!! 79-07-05; 
копія рішення від 21.09.2006р. Н!! 101-08-05; 
копія рішення від 21.09.2006р. Н!!102-08-05; 
копія рішення від 25.12.2006р. Н!! 182-13-05 
копія рішення від 14.08.2007р. Н!! 410-20-05 
копія акту Н!!1 від 20.10.2006р. 
копія акту від 05.10.2006р.( 2 арк.) 
копія акту від 25.10.2006р. (2 арк.) 

3поваrою, 
Директор О.В.Коршак 

Паraд1Кено : 

rOJl. t)yXr. ----=~~~ 
НІ" .. IОр. ВідА. 

~~~ 

81Jt, КРавчук М.М. 

'. 

'. 
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