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«~po поповнення cTaтyrнoгo фонду комунального 
ПІдприємства Броварської міської ради Київської 

області «Броваритеплоенергомережа». 

Розглянувши подання КП «Броваритеплоенергомережа» від 
11.03.2009р. Н!!01-413 щодо необхідності внесення змін до Статуту кп 
«Броваритеплоенергомережа», враховуючи рішення Броварської міської 
ради від 14.01.08р. Н!! 616-32-05 «Про бюджет міста на 2008рік», рішення 
Броварської міської ради від 25.07.2008р. Н!!812-40-05 «Про внесення змін 
до рішення Броварської міської ради від 14.0 1.2008року Н!!616-32-05 «Про 
бюджет міста на 20008 рік», рішення Броварської міської ради від 
25.12.2008р. Н!! 954-52-05 «Про поповненНJI статутного фонду кп 
«Броваритеплоенергомережю>, керуючись п.зо ст.26, ст. 60 Закону Украіни 
"Про місцеве самоврядування в Україні", ст. 29 Закону Украіни "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 

вврім вя а: 

1. Поповнити статутний фонд комунального підприємства 
«Броваритеплоенергомережю> (далі кп «Броваритеплоенергомережю» в 
сумі 4 860 528,82 грн. ( чотири мільйони вісімсот шістдесят тисяч п'ятсот 
ДBaдцJIТЬ вісім гривень 82 коп.). 

2. Внести зміни до статутного фонду кп <<Броваритеплоенергомережю> 
та встановити його в сумі 34 011 257грн. 22 коп. 

3. Затвердити зміни до Статуту кп <Ф теплоенергомережю>, що 

додаються. ~.1- р ,81'1" 
4. Контроль за виконанням дан QIr })! оя.о сти на заступника 
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Виконуючий обов'язки міського го 
секретар ради 

м.Бровари 
від ",16 "~", 2009р. 
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ПОДAВВJl: 

б ' КJI ДІІректора ВІІКОНУІ0Ч111i о ов ІЗ ежа" 
кп "Броваритеплоенергомер 

СоВоСафронов 

поГОДЖЕНО: 

ЗаСТУПНIІК міського ГОЛОВИ 
r оПоГ олубовсьЮJI 

НачВJIЬНИК управліННІ жкг- ВоОоМорозова 

ВИКОНУЮЧИЙ обов'взки 
наЧВJIЬиика фінансового управліННJI -

4 f§ ед. ковригв 

Начальник юридичного відділу 

Завідуюча зaranьвим відділом 

, 

Голова постійної депутатської комісії 
з питань соціально-еКОНОМічного та 
культурного розвlЩ(у, бюЩ!Сету та цін . .. ... 
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І.Го Лавер 

Н.ІоГнатюlС 

АоВ.Булка 

Ю.А.СерДІОІС 



ЗМІни 

Додаток 

до рішення Броварської 
міської ради 

від rl6UfLIIf/ ~ .. 
Н!! 1/)1{) - s,p- O~ 

до Статуту Комувальвого підприємства 

Броварсько' міська' ради Ки'всько' області 
<d&poBapaтeDJJOeBeprOMepeaaD) 

Зареєстровавоrо 19.11.1991 р. 
Ідентифікаційний код 13711949 

п. 5.2. Статуту викласти в наступній редакції: 
«Статутний фонд Підприємства становить 34 011 257,22 грн.» 

Виконуючий обов 'язки 
міського голови -
секретар ради 

І.В. Сапожко 
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БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСn 
КОМУНАльНЕ mДIIРИ€МСТВО 

(~РОВАРИТЕПЛОЕНЕРГОМЕРЕ~) 

В.О. MicLKoro ГОЛОВІІ
СекретаРІО ради 
Сапожку І.В. 

({І g .oJ .t!J . 

Шановниі Іrорю Васильовичу ! 

rt ~ Рішенням сесії Броварської міської ради від 25.І2.2008р. N! 948-52-05 (копія 
,. D1ІодаЄТЬСJl) прийнято безоплатно у комунальну власність територіальної громади м. 
~ Бровари хімічний деаератор в котельній по вул. Шевченка,2111, балаНСОВОIО 

,~ Bapтicno 13024,83грн., що перебуває на балансі ОП «БроваРИПРОМЖlIТJIобуд», а 
комунальному підприємству «Броваритеnnоенергомережа)) прийюml на баланс та 

обcлyroвуванНJI хімічний деаератор в котельній по вул. Шевченка,21/1, JlК внесок 

до cтaТYТHoro фонду підприємства. 
На сьогоднішній день фактичний розмір cтaтyrнoro фонду кп 

<<Броваритепnоенергомережа)) становить - 29 137 703,57 грн. 
КеруlOЧИСЬ вище викладеним та ст. 60 Закону Украіюl <<Про місцеве 

самОВРJlдуваННJI в Україні)) кп «Броваритепnоенергомережю) nPОСіrrь Вас 
розгЛJIнyrи на черговій сесії Броварської міської ради наступні ПИТ8ННJI : 

1. Внести зміни до СТВ1YПlоro фонду кп <<Броваритемоенергомережа)) 
відповідно прийНJIТОГО рішенНJI. 

2. Затвердити статугний фонд в розмірі 29 150 728,40грн. 
3. Визнати таким що втратив чинність п. 2 рішенНJI Броварської міської ради 

від 05.05.2008р. N!! 941-50-05. 

Додаток: 
копія рішеННJJ від 25. 12.2008р. N!! 948-52-05 

3поваrою, 
В.о.двректора 

Поroажеllа : 

Гол.6yxr. 
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Нач.IОР. відд. ~.",~~ 

~ Сафровов с.в. 
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