
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА ки·· 

РІШЕННЯ 

г 
«Про внесення змін до статутного фонду 

Комунального підприємства Броварської міської ради 
Київської області «БроваритеплоенергомережВ» 

Розглянувши подання кп «БроваритеплоенергомережВ» від 
14.0S.2008p. Н2 01-799 щодо необхідності внесення змін до Статуту кп 
«БроваритеплоенергомережВ», враховуючи рішення Броварської міської 
ради від 24.04.2008 Н2 706-36-05 «Про безоплатне прИЙИJlТТя у комунальну 
власність територіальної громади м. Бровари зовнішніх інженерних мереж 
до житлового будинку по вул. Олімпійській, 8Б» на підставі п. 30 ст. 26, 
ст: 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Украіні», ст. 29 
Закону Украіни «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних 
осіб - підприємців», враховуючи висновки та рекомендації постійної 
комісії з питань комунальної власності та приватизації, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити статутний фонд кп Броварської міської ради 
<<Броваритеплоенергомережа» в розмірі 26 678 403,53 грн. 

2. Затвердити зміни до Статуту Комунального підприємства Броварської 
міської ради «БроваритеплоенергомережВ», зареєстрованого 19.11.1991 
року, що додаються. 

Секретар міської ради І.В. Сапожко 

м.Бровари 
від «"'/9» hJ,t;t2~Jl. 2008р. 
.N2 ~З~-~?J ~ !: ;: r' ,., - і: . .. ... .. 
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Заступиик голови постійноі комісії з питань 
. комунальної власності та приватизації 
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Н.І. ГиаТЮК 
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ЗМІНИ 

Додаток 

до рішення Броварської 
MiCЬKO~ "ради 
від JУ~Ш ~cIJ?-
Н!! ?,з?- .:J ~-01r » 

до Статуту Комунального підприємства 
Броварської міської ради 

«Броваритеплоенергомережа», 
зареєс'ІрОВаного 19.11.1991 року 
Ідентифікаційний код 13711949 

п. 5.2. Статуту викласти в наступній редакції: 
«Статутний фонд Підприємства становить 26 678 403,53 грн.» 

Секретар міської ради І.В. Сапожко 



ПОДАННЯ: 

",--
О.В. Коршак 

Директор 

кп "Броваритеплоеиергомережа" 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови г .п. ГолубовсьЮІЙ 
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Шановнві Вікторе Олександровв..,. ! 

РішеННJIМ сесії Броварської міської ради від 24.04.2008р. N!! 706-36-05 (копія 
дoдaєrьc. ) ПРИЙНJlТО безопnатио у комунальну власність територіальної громади м. 
Бровари зовиішиі мережі тепnопостачання, електропостачання та електрообладнання до 
житлового будинку, що знаходиться за адресою: Київська область, м. Бровари, вул. 
Оniмпійська, 8Б, і перебувають на балансі та у власності ТОВ <<Арміт» та доручено ТОВ 
«Арміт» передати з балансу (з відповідною технічною документацією), а комунальному 
підприємству «Броваритеплоенергомережа» прИЙНJIТИ на баланс та обспуговуваННJI 2-х 
трубну зовнimюo теплову мережу від УТ-І дО фундамеmy будинку загальною 
протяжніС'ПО 59,0 М.п. Майно на суму 147677,65 грн. передаєrься кп 
«Броваритепnоенергомережа» як внесок до статутного фонду підприємства. 

На сьогоднішній день фаЮ'Ичний розмір статутного фонду кп 
«Броваритеплоенергомережв» становить - 26 530 725,88 грн. 

Керуючись вище викnаденим та ст. 60 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Украіні» кп <сБроваритеплоенергомережа)) просить Вас розгJJJIНYТИ на 
черговій сесії Броварської міської ради наступні питання : . 

1. Внести зміни до статутного фонду кп <<БроваритеплоенергомереЖ8)) відповідно 
прийнятого рішеННJI. 

2. Затвердити статутний фонд в розмірі 26 678 403,53 грн. 
3. Визнати таким що втратив чинність п. 1 рішеННJI Броварської міської ради від 

27.03.2008р. N!! 699-35-05. 

Додаток: 
Копія рішеННJI від 24.04.2008р. N! 706-36-05. 

ЗповаrolO, 
Двреаор 
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