
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА киїВСЬ, .......... . 

РІШЕННЯ 

Г І 
«Про внесення змін до статутного фонду комунального 

підприємства Броварської міської ради Київської 
області «Броваритеплоенергомережа». 

РозгJUJНYВШИ подання кп «Броваритеплоенергомережа» від 02.1 0.2008р. Н!! 
01-1567 щодо необхідності виесеННJI змін до CTaтyry кп 
«Броваритеплоенергомережа» враховуючи рішення Броварської міської 
ради від 28.08.2008р. Н!! 825-42-05 «Про безоплатне прийняття у 
комунальну власність територіальної громади м. Бровари центрального 
теплового пункту та теплової мережі до житлового будинку по вул. 
Грушевського,7 на підставі п. 30 ст. 26, ст. 60 Закону Украіни "Про місцеве 
самоврядувaННJI в Украіні", ст. 29 Закону Украіни "Про державну 
реєс'Ірацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", враховуючи 
висновки та рекомендації постійної депутатської комісії з питань 
соціально-економічного та культурного розвитку, бюджету та ців, комісії з 
питань комунальної власності та приватизації міська рада 

в нріш няа: 

1. Затвердити статутний фонд кп <<БроваритеплоенергомереЖ8» в 

сумі 28 136 003,57 грн. 

2. Затвердити зміни до Статуту кп <<БроваритеплоеиергомереЖ8», що 
додаються. 

І.В.Сапожко 

м. Брова'рИ 
від ".ш" -11 2008р. 
Не М-~P-{)5 



,. ПОДAilНЯ: . 
•• І 

Директор 
І 

кп "Броваритеплоенергомережа" 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови 

Начальник управЛЇВШІ ЖКГ 

Виконуюча обов'язки 
начальника фінансового управлїНШІ -
заступник начальвика-нач8JIЬВИІС бюджетного 
відділу 

г .п.г олуБОВСLЮ 

в.о. Морозова 

~---т.о.СТОJlOЖYl 
\ 

с ~ ~,...--...,. 
Начальник юридичного відділу ~ І.Г. Лавер 

З · .~ авщуючазaraпьиим вщділОМ ~ Н.І.ГиаТЮК 

Голова постійної депутатської комісії 
з питань соціально-економічного та 
культурного розвитку, бюджету та цін 

3a~ голови комісії з пИтань комунальної 
власноСТІ та приватизації . 

000337 

А.В.Бутса 

Ю.А.СерДІОІС 



БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА київської ОБJIAСП 

КОМУНАЛЬНЕ Ш)'" РИ€МСТВО 
<<lJРОВАРИТЕПЛОЕВЕРГОМЕРЕЖА» 

07401, Київська обnас:ть. м. БроваРIt, вуn. Грушевського, 3-А, тenJфакс (294) 4-11-01 
р-р 26004002856001 в БроварськіR фinіїУкрінбанку МФО 321808 Код ОКПО 13711949 

tJ1e. 1',:, ';'l-GI.:.r N!! ... .,/- /.>-(,";'" 
--~~~~~~------------ ~ 

JL-~-=*..гn:;jr7't· В,о. міського голови

«Про BHeCeНВJI змін дО CТВ1YfY 
кп «Броваритеплоенергомережа» 

Секретарю ради 
Сапожку І.В. 

Іо. (// 

Шановниі Irope В еВJJЬВИЧУ! 

РішеННJIМ сесії Броварської міської ради від 28.08.2008р. Н!! 825-42-05 (копія 
додаєrьСJl ) ПРИЙНJlТо безоплатно у комунальну власність територіальної громади м. 
Бровари центральний тепловий пункт по вул. Грушевського, 7, балансовою 
вартіС'ПО 1147 582,44грн., та теплову мережу до житлового будинку по вул. 
Грущевського, 7, довжиною 384м1п, балансовою вартіС'ПО 310017,60грн., що 
перебувають на балансі тов <<Броварський заводобудівельний комбінат», а 
комунальному підприємству «Броваритеплоенергомережа» прИЙНЯТИ на баланс та 

обслуговування центральний тепловий пункт та теплову мережу до житлового 
будинку по вул. Грушевського, 7, JlК внесок до cтa1Yl'Horo фонду підприємства. 

На сьогоднішній день фактичний розмір ста1УШого фонду кп 
«БроваРИ1'еплоенергомережа» становить - 26 678 403,53 грН. 

Керуючись вище ВИЮlаденим та ст. 60 Закону Украіни «Про місцеве 
самоврядування в Україні» кп «Броваритеплоенергомережа» просИl'Ь Вас 

розгnmyти на черговій сесії Броварської міської ради наступні питання : 
1. Внести зміни до статутного фонду кп <<БроваритеlШоенергомережа» 

відповідно ПРИЙНJlТого рішеННJI. 
2. Затвердити ста'lYfВИЙ фонд в розмірі 28 136 003,57 грН. 
3. Визнати таким що втратив чинність п. 1 рішеННJI Броварської міської ради 

від 29.05.2008р. Н!! 737-37-05. 

Додаток: 
коПЇJI рішеlDlJl від 28.08.2008р. Н!! 825-42-05 

ЗповаrolO, 
Директор 

Поromкево: 

Гon.бyxr.' ~ 
Нач.юр. відд. ~ 

-

о.в. Коршак 
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