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БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА київської ОБЛАСТІ 

г 

РІШЕННЯ 

«Про поповнення статутного фонду комунального 
підприємства Броварської міСhl'''Ї ради Київської 

області «Броваритеплоенергомережа». 

Розглянувши подання КП «БроваритеплоенергомереЖ8» від 03.12.2008 
N!! 03-1953 щодо необхідності поповнення статутного фонду підприємства 
та внесення у зв'язку з цим змін до бюджету міста по «Програмі 
перспективного розвитку теплопостачання міста та впровадження 

енергозберігаючих технологій на 2008 рік», керуючись ст. 60 Закону 
України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст. 29 Закону України 
"Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб -
підприємців", враховуючи висновки та рекомендації постійної 
депутатської комісії з питань соціально-економічного та культурного 
розвитку, бюджету та цін, комісії з питань комунальної власності та 

приватизації, міська рада 

вир і ш и л а: 

1. Поповнити статутний фонд I(ОМУНального підприємства 
«Броваритеплоенергомережа» (далі кп «Броварителлоенергомережа» ) в 
сумі 1 ОО 1 700,00 грн. ( один мільйон одна тисяча сімсот гривень). 

2. Внести зміни до статутного фонду кп <<БроварителлоенергомереЖ8» 
та встановити його в сумі 29 ] 37 703 грн. 57 І(ОП. 

3. Затвердити зміни до Статуту КП «БроваритеплоенергомереЖ8», що 

додаються. 

4. Контроль за виконанням ,..дa~ox:p .. рішення 
міського голови Голубовського Г.l~І.і І: ii~' 
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ПОICJIасти на заступника 

\ ...... І.В.Сапожко 

.... 



поДАННЯ: 

Директор " 
кп "Броваритеплоенергомережа О'В.КОРшак 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови Г .П.ГолуБО8СЬКИЙ 

Виконуючий обов'язки начальника управління ЖК 

заступник начальника управління ЖКГ r --:;>А.п. Смалько 

Начальник фінансового управління - ~~9A.M. Зеленська 

Начальник юридичного відділу 

Завідуюча загальним відділом 

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

Заступн~к голови комісії з питань комунальної 
влаСНОСТІ та приватизації 

000382 

, 
І.Г. Лавер 

.... 

Н.l.Гнатюк 

А.В.Булка 



ЗМІНИ 

Додаток 

до рішення Броварської 
міської ради 
від ()5.,''; ~P' 

N!! ?1'''-~ 

до Статуту Комунального підприємства 
Броварської міської ради Київської області 

«Броваритеплоенергомережа» 
Зареєстрованого 19.11.1991 р. 
Ідентифікаційний код 1 З 711949 

п. 5.2. Статуту викласти в наступній редакції: 
«Статутний фонд Підприємства становить 29 137 703,57грн.» 

'\ 
І.В. Сапожко 
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