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БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИівСЬК.vА.'~ 
РІШЕННЯ 

г 

«Про поп~внення статутного фонду та внесення змін до Статуту 
комунального ПІдприємства Броварської міської ради Київської області 

о • «Броваритеплоенергомережа». 

Розглянувши подання кп «БроваритеnпоенергомереЖIІ» від 12. 1 0.2009р. Н!! 
01-1620 щодо необхідності внесення змін до Статуту КП 
<d)роваритеnлоенергомережа)), врахОВУJOчи рішення Броварської міської 
ради від 17.09.2009р. Нп 1250-69-05 «Про безоплатне прийняття у 
комунальну власність територіальної громади м. Бровари ~ частини 
газорозподільчого пункту котельні по бульвару Незалежності, 26/2", 
керуючись п.ЗО ст.26, ст. 60 Закону України "Про місцеве самоврядування 
в Украіні", ст. 29 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних 
осіб "l'a фізичних осіб - підприємців", враховуючи висновки та 
рекомендації постійної депутатської комісії з питань комунальної 
власності та приватизації, міська рада 

в 11 Р і w 11 n а: 

Виконуючий обов'язки міськоГо 
сёкреТар ради . 

м. Бровари 
від ,,~~' -І,!) 2009р. 
Н!! Ю~ -~- ()~-

на заступника 

І.В.Сапожко 

: .:;, -..... 
ОО 



ПОДАННЯ: 

Дирек:rор' . 
кп "Броваритеплоенергомережа" 

.. . 
ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови 

Начальник управління жкг-
• 

Виконуюча обов 'язки начальника
заступника наЧaJ1Ьника

начальника БЮд?КетноГо відділу 
фінансового управління 

,~ Начальник юридичного відділу 
, .' 

~ 
0.8. Коршак 

Г.П. Гоnубовський 

В.О.Морозова 

~/,' Т.О. Сторожук 
f? 

r~ І.Г. Лазер 

Нач~них зВгальвоrO віддіЛу ~ _ Гнатюк Н.І. 

. . - . 
Голова постійної депyraтської комісії 
з питань соціаль~о-економічноro та 
культурного розвитку, бюджету та цін ,. , 

.. 
І 

11 . .;' 

Заступник голов~ комісії з питаН~ ~омунальної 
власності та приватизації, .' . 

• 

'000611 

А.В.Булка 
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ЗМІНИ 

Додаток 

до рішення Броварської 
міської ради 
від -І s-"A",-I!,n,~ ,,/JJtJ/ 
N! 1&~r-",-oг 

до Статуту комуllалы�огоo підпрІIОlства 
Броварської міської раДl1 КІІЇВСЬКОЇ області 

«БроваРllтеплоеllеРГОl\lережа» 
Зареєстрованого 19.11.1991 р. 
-Ідентифікаційний код 13711949 

п. 5.2. Статуту викласти в наступній редакції: 
«Статутний фОНД Підприємства становить 35610 305,22 ГРН.)) 

-. 

Виконуючий обов' JlЗJ(И 
міського ТОЛАВИ -
секретар ради 

..-----

І.В. СanоЖКО 



ПОДAlПlЯ: . 

0.8. Коршак 
ДирекТор' . . , . 
кп "Броваритеплоенергомережа" 

.. 
ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голов г .п. r олубовський 

• 

. . 

• 

. .-
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