
БРОВАРСЬКА МІ 
СЬКА РАДА КИівськоr ОБЛАСТІ 

г 

РІШЕННя 

Про поповнення статутного фонду 
комунального підприємства 

"Б роваритеплоенергомережа" 

u 

Розг:т~~. подання ~праВЛіння житлово - комунального господарства 
БРОВ~РСЬ~Оl МІСЬКОІ ради ВЩ 11.12.2008 р. N!!02-5З5 ,керуючись Законом 
y~~ Про .?под~ткування прибутку підприємств", наказом Міністерства 
фІнанСІВ УкраІНИ ВІД 30.09.2003р. Н!!561 " Про затвердження методичних 
рекомендацій з бухгалтерського обліку основних засобів" , наказом Державного 
казначейства України від 17.07.2000 Н!! 64 "Про затвердження Інструкції з 
обліку основних засобів та інших необоротних активів бюджетних установ" та 
ст.60 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", враховуючи 
рекомендації постійної комісії з питань комунальної власності та приватизації, 
міська рада 

вирішила: 

1. Передати з балансу Управління житлово - комунального господарства 

Броварської міської ради (далі - УЖКГ) для поповнення статутного фонду 
комунального підприємства "Броваритеплоенергомережа" (далі -кп 
"Броваритеплоенергомережа") вартість необоротних апивів, а саме: 
1.1 Проектні роботи по реконструкції та технічному переоснащенню 
котельні по вул. Кірова,96 . Система обліку витрат води та виробленої 
теплової енергії котлів квгм-зо N!!З, Н!!4, Н!!5 на суму 49263,00 грн. без пдв . 
1.2 Проектні роботи по розрахунку пропускної спроможності теплових 
мереж котелень Кірова,9б, Промвузол.N!!I, Красовського, 1 б" - на суму 
49259,00 грн. без пдв . . . . 
1.3Проектні роботи по прокладанню тепломереЖІ ВІД ТК-І по вул.Кlрова,96 
до ТК-lб-16 по вул. Гагаріна в м. Бровари"- на суму 42616,00 грн. без пдв 
2.УЖКГ та кп "Броваритеплоенергомережа". провести передачу 
вищезазначеної вартості необоротних активІВ. 
3. Відділам бухгалтерського обліку УЖКГ т.а кf!. "Бровар~теnло- · 
енергомережа" відобразити в бухгалтерському оБЛІКУ ЗМІНИ У складІ 

· б оТНИХ активів у встановленому законодавством порядку. 
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4. кп "Броваритеппоенергомережа" внести зміни до статутного фонду на 
підставі актів приймании - передачі вартості необоротних активів, вказаних в 
пункті 1 даного ріmении. 
s. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

міського гопови Гоnyбовського г.п. 

виконуючий обов' язки 
міського гопови -
секретар міської ради 

'f,.ЇAifl!i$~jJ 
м.Бровари 

І.В. Сапожко 



ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови 

Начальник ЮРИДИЧНого відцiny 
~--T~ 

--_c~s6~ І..гг .. J Лавер 

.. 

начllJlыІІІх загального ~:;r; НІ. Гнатюк 

Зас1'YDНиIc Голови постійної 
комісії з lІИТаНЬ КОМУНальної 
власності та ПРиватизації 

---+~"-_ Ю.А. СердюК 



БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА киІвськоl ОБЛАСn 

Управ • ЛІННИ Жllтлово-комунального господарства 

07400, Кllівс"кв 06nвcn. а Б 
, І. роваРII, вуn. Грушевс"кого, 1, т/ф 6-04-13, т. 5-10-16 

Від 1,. 11. ~OO1? N!! O~ . S~-
Ha.N!! за ----

Про розгJUIД проекту рішення 

В.о. міського голови -
секретарю Броварської 

міської ради 
Сапожку І.В. 

КЛОПОТАННЯ 

Шановний Ігоре Васильовичу! 

з метою впорядкування в бухгалтерському обліку основних засобів та 
інших необоротних активів кп «Броваритеплоенергомережа» прошу Вас 
винести на розгляд Броварської міської ради проект рішення «Про поповнення 
статутного фонду кп «Броваритеплоенергомережа» 

З повагою, 
Заступник начальника управління 
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