
Розглянувши поданНJI КП «Броваритеплоенергомережа» від 
18.03.2008р. Н!! 01-455 щодо необхідності внесення змін до CTa1YlY кп 
(сБроваритепnоенергомережв» враховуючи рішення Броварської міської 
ради від 25. 1 0.2007р. Н!! 468-28-05 «Про безоплатне прийнJI1ТJI у 
комунальну власність територіальної громади м. Бровари зовнішньої 
тепломережі по вул. КіровІ, 96», рішення Броварської міської ради від 
25.1 О.2007р. Н!! 469-28-05 «Про безоплатне прийнятгя у комунальну 
впасність територіальної громади м. Бровари зовнішніх інженерних мереж 
до житлового будинку по вул. Грушевського, 19», рішення Броварської 
міської ради від 21.02.2008р. N!!622-3З-05 «Про внесення змін до рішення 
Броварської міської ради від 29.11.2007 Н!!503-29-05 «Про надання дозволу 
на безоплатну передачу вартості об' єктів будівництвІ, реконструкції та 
капітального ремонту, що перебувають на балансі відділу капітального 
будівництва Броварської міської радІО), рішення Броварської міської ради 
від 21.02.2008р. Н!! 657-33-05 «Про внесення змін до рі~ення Брова~ської 
міської ради від 14.01.2008 Н!! 616-32-05 <<Про бюджет МІСта на 20~8 рІЮ) та 
Додатків 2 З 4 5 6» на підставі п. ЗО ст. 26, ст. 60 Закону УкраІНИ ,,про 

"" У оо "П місцеве самоврядування в Украіні ", ст. 29 ~aкo~ кp~" ро державну 
реЄСтрацію юридичних осіб та фізичних ОСІб - ПІДПРИЄМЦІВ , в~аховуюч~ 
в ... ... оо ОМІ'СІ"І'" питань комуналЬНОI власноСТІ 
Исновки та рекомеНДВЦl1 ПОСТ1ИНОІ к ~ 

та приватизації, міська рада 

в 11 Р і w 11 Л а: 

.. фонд кп Броварської міської ради 
1. Затвердити статутнии і 26 530 725,88 грн. 
«Броваритепnоенергомережа» в сум 

кп Броварської міської ради 
2. Затвердити зміни до Статуту 

а» що додаютьсЯ. 
<dВроваритепnоенергомереж , 



000270 
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З.Контроль за виконанням даного рішення Покласти на заступника 
міського голови Голубовського г.л. 

Секретар міської ради 
І.В. Сапожко 



ПОДАННЯ: 

Директор 
кп "Броваритеплоенергомережа" 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови 

Виконуюча обов'язки начальника 

управління жкг - заступник начальника 

Виконуюча обов'язки начальника 

фінансового управління - заступник 
начальника 

Начальник юридичного відділу 

Начальник загального відділу 

/ 

Голова постійної комісії з питань 
комунальної власності та приватизації 

О.В. Коршак 

6AA~~::::::-__ г.п. ГолубовсьІСИі 

т.о. Сторожук 

, ~ 
З;:г.лавер 

Н.І. Гнатюк 

М.А.Пелих 



ЗМІни 

Додаток 

до рішення Броварської 
MiCЬKC!~ радІ! 
від И д~ ,ц;()~ 
Н!! G 99 - 1; J-- о!.г 

до Статуту Комунальиого підприємства 
Броварськоі міськаі ради 

(d;роварвтепnоенергомеРе8а», 

Зареєстрованого 19.11.1991 р. 
Ідентифікаційний код 13711949 

п: 5.2. Статуту ВИlCJlасти в ваетупвій редаці: 
«Статутоиl фовд Підприємства становить 26 530 725, 88 грн.» 

І.В. Сапожко 

Секретар міеькоl рад 



ПОДАННЯ: 

Директор 
кп "Вроварвтеп.поевергомережа" О.В.Коршак 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського гоnови г.п. Го.лубовськиї 



І 
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИІвськоІ ОБЛАСТІ 

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
«БРОВАРИТЕПЛОЕНЕРГОМЕРЕЖ 

~---~0~1~40~1~.К~I~"~DС~Ь~П~О~б~ла~~~L~.;М.~Б~р~ов;а~р'~'~By~n~г~~~~~~~~~A~»~~~ ______ __ 
р-р 26004002856001 D БроВарс .... іП Фі~ії У~Рі~~:'еВс~~ОфгО, з-л, тenJфвкс (294) 4-11-01 

"ку ІУІ О 321808 КОА окпо 13711949 

JtPJ (J/ . Не t?-I'- ~o.f 1 б 
На_ Від ~ ~r"".P ,.( tv . 

. е, IE~J;J1tj МІСЬКОМУ гоnові 
fl1L1 ~-I~ f ~ ЛIІТOflеllКУ В.О. 
pv- 'z 08 

)Jpo ВllесеllНЯ змін до cтaтyry ~ І! () ~ 
mJjроваРllТСплоенергомережа" .. 

ШВlrОВllllіі Віааоре Олекс:аIIДРОВIIЧУ ! 

В 2007-2008р.р. статутний фонд КП .. Броваритеплоенергомережа" неодноразово 
IIDПDВНЮВВDCJI ШЛJIXом безоплатної передачі майна та видіпенням коштів. 

Рішенням сесіі Броварської міської ради від 25.10.2007р. Ни 468-28-0S (копія додається ) 
apnifКlТO безоплатно у КОМУНШІьну власність територіальної rpомади м. Бровари зовніШlllО 
mшову мережу на котельні по вул. Кірова, 96 діаметром 630 мм, ДОВЖІ!НОІО S2м/п, бanанСОВОIО 
I3ptїC'IIO 198 590,40 грн., та доручено КП «Броваритепnоенергомережа» прийняти на баланс та 
aIicпyroвуввння вказаний вище об'єкт. Згідно акту від 12 rpУДНJI 2007 року про ПРJlііАlанllJl
~ЧУ основних засобів, КЛ .. Броваритеплоенергомережа" прийнято на баланс зовнішню 
mJJIомережу на котельні, що знаходяться за адреСОІО Київська обпасть, м. БроваРII, вул. Кіров&, 
"балансовою вapтicТJo 198 590,40 грн. (копїJI актів додається). 

РішенНJIМ сесіі Броварської міської ради від 25.10.2007р. N!! 469-28-05 (копія додається) 
DplIRнaтo безоплатно у КОМУНШІьну власність територіальної rpомади м. БроваРl1 зовнішні ~Іережі 
tmJJопостачвнНJI, електропостачанНJI та газопостачання до житловоro будинку, що знахОДllТЬСЯ 
~ _010: Київська обл .. , м. БроваРІ!, вул. Грушевського, 19 та доручено KOltlYНВnЬHor.IY 
IIUUIрпЄАIСТВУ (сБроваритеплоенеj5гомережа» приliНJIТИ безоплатно. на баланс та об~~вуванНJI 
.1DIJiiwНIO теплову мерехсу до будинку по вул. Грушев~ькоro, 19 ВІД ТК-7~-6 та ВВІД ВІД ~epll 
ТК-7К-б дО фундаменту будинку загалЬНОIО ПРОТJDКНІСПО 203,06 мlп. ЗГІДНО апу ~КОПJJl lІК'1')' 
~CI) від 22.01.2008 р. про приймання-передачу основних засоБІВ, кп 
PDваРJtТeплоенерroмережа" прийНJIТО на баланс: • 437250 90 rpH • 

- теплову мережу від ТК-7К-2 дО ТК-7К-6, балансовою Ba~~::; балан~овою ;ртїспо 
- теплову мережу від ТК-7К-6 дО фундаменту ЖlIТЛОВОro , 

- 33906,30 грн. . 2008 НІ' 622-33-05 (копія додається) було 
lItteи п. 1 .РішенНІ Броварської Micь~oi ради ~IД 21.0~. 29 іі .2007Р. Ни 503-29-0S «Про HIДaнНJI 
""". о ЗМІНИ В рішенНІ БроваРСЬКОI МІСЬКОІ радІ! ВІД. • peКOHI"'I'nvrn.iї та квni1'DJlЬHoro .... цonу на б . об'єктів БУДIВНIЩТВа, ".~J."" . -
~o езоплатну передачу B~P~O~I. будівНllцтва Броварської АІІСЬКОІ РадІІ» 
ta InY, ЩО переБУВaJОТЬ на баланСІ ВІДДІЛУ КaDlТВЛЬНОro 
lIncnа.цеио п. 1.3 в такій редакції: roмереЖІІ» ДJUI поповнеННІ cтaтyтнoro 

фо «~OMYНanЬHOMY підприємству «Броваритеплоенер 
If,qy DJдП~иємства: • Ха 3 по вул. Леніна, 80, вартіспо 22]268,63 

'PIt.. -6У~IВНИЦТВО міні котель~і ЗОm І-ІІІ ступеНІВ - • 
• • 21 022008р. Не 657-33-05 (КОПJJl BIJТJIry З 

Р· • .. &ДІ! ВІД • • А-Факд. m 
~_: IlUеннJIМ сесії Броварської МІсьКОІ Р б по поповнено cтa~6 . '" • ~JI І!' ВfI • 
. t:.1q 4 • додаєтьСЯ) У І POUw.r 1:1..0._.. I't 1 .... РОва до РlшеННJI О С. rpH. - ~ .... 1.1J/!1 

Р1fТепnоенерroмережа" на СУМУ 4500, ти 3хIДR:r." .lfit7~ 
, .LL" 0$ ()/,. 



зrU1IIО Bllкnoдelloro в~~ще, ІІа СЬОГОДllіШllіfi деllЬ фаКnIЧllllfi розмір CТDtyПlОro фО11Д)' кп 
JроDIIРllте~nоеllергомережа cтalloBllТL - 26 530 725,88 ГPII. 

ЗrU1J1?~· 29 ЗаКОIІУ YKpaїII~1 "Пр~ держаВIІ~ реестрацію 10рІІДІІЧІІІІХ осіб та фіЗllЧllllХ осіб 
... nїдПРIIDIWВ дnи проведеlШИ держаВIІОI реестраЦІЇ зміll до УСТІ1ІIОВЧIIХ ДОlCplентів IОРIIДІIЧIIОЇ 
особll, ЗОСII.ОВIIIIКII (учаСIІІIКIІ) або. УПОВllоважеlшfi ІІІІМІІ ОРГПІI ЧІІ особо, ПОВllІІні ПОДВ'ПІ особllCТD 
(dlll1iCnOn.1 рекомеllдо~аllllМ ЛІІСТОМ ] ОП.ІІСОМ вкnадеllllЯ) два ПРllміРllll101 зміll до УCТDIІОВЧІІХ 
~~")'AlelтB IОРIIДIIЧIIОI особll та д~a прш.~IРIIJIКII устаllОВЧIІХ докумеllТЇВ у IlовіІ редакції, або два 
РРllAlіРllllКlI устаllОВЧIІХ докумеllТIВ У IIOOlfi редаКllії. 

у відповідності ДО приfillЯТllХ ріШСIІЬ рішеllllЯ Броварської міської Paдll від 31.08.200бр. Н! 
79-07-05, від 21.09.2006р. Не 101-08-05. від 21.09.2006р. Н!!102-08-05, від 25.12.2006р. Н! 182-13-
05, від 14.08.2007р. Н!! .410-25-05, lІаше піДПРIIЄМ~О зобов'язане, згіДIІО норм ЧllllllОr:o 
33II'OIIOДDBCТВB, внести ЗМ1IfИ до устаllОВЧИХ докумеllТlВ. Даllі зміНJI до УCТDIІОВЧІІХ ДОlCplеlmв 

6УЛІІ Вllесені, впс реестрація даних зміll Ilе можливо. оскіЛЬКl1 вказаllllМl1 Вllще рішеШlD1ІІ 
&роваРСЬКОIО MiCLKOIO Р?,дOlО flC затверджено ІІОВУ редакцію Cтaтyry кп 
,.6роваРllТепnоенергомережа . 

КерYlОЧИСЬ, ст. 60 Закону УкраїНIІ .. Про місцеве саМОВРЯДУВDlIІІЯ в Yкpaїlli" та ст. 29 
Зak'ОIIУ України "Про державну реестрацію ЮРИД.ІЧНИХ осіб та фізичних осіб - підпР'IGlЦів", кп 
J;роваРllТСплоенергомережа" просить Вас розглянути ІІа черroвіR сесії Броварської міської paдll 
R8С1)'пні ПllТання : ~ 

1. Внести зміни до ствтутного фонду КП "Броваритепnоенергомережа" відповідно 
DpllrUlRТИХ рішень. 

2. Затвердити статуТІіІІА фонд в сумі 26 530 725,88 грн. 
4. Визнати таким що втратив чинність п. 1 рішення Броварської міської Paдll від 

29.l1.2007p. Не 522-29-05 

Додатки : 
ЕОпіа рішенНJI від 25.1 0.2007р. Не 468-28-05; 
ЕОпіа рішення від 25.1 0.2007р. Не 469-28-05; 
IiОП!. рішенНJI від 21.02.2008р. Ни 622-~3-0:; • 21 02 08 ,N.a657-33-0S 
~'ОПIl ІНТЯгу :І додатку 4 до рішення М1СЬКОl ради ВіД . • . -
IіОпіа акту від 12.12.2007р. (2 арк.); 
kOпіа акту приАманНJI-передачі (1 арк.) 
liопіа акту .від 22.0 1.2008р.( 2 арк:) 
IіОпіа акту ПРИАмання-передачі (1 арк.) 

3 поваго.о, 
ДI.ректор 

hDroдXrсио: 

r ... &yxr. H~ 
8.о. ltaч• lОр• Ііа ~ 

О.В.Коршак 
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