
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА І<ИЇВськоl ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

Г «Про внесення змін до п. 2 рішення І 
Броварської міської ради Київської області 

Н!! 1277-71-05 від 15.1 0.2009р.»: 

~O 

Розглянувши подання КП «Броваритеплоенергомережа» від 
06.11.2009р. Н!! О 1-1776 щодо необхідності внесення змін до п.2 рішення 
Броварської міської ради Київської області Н!! 1277-71-05 від 15.10.2009р. та 
враховуючи рішення Броварської міської ради від 17.09.2009р. Н!! 1250-69-
05 <<Про безоплатне прийняття у комунальну власність територіальної 
громади м. Бровари ~ частини газорозподільчого пункту котельні по 
бульвару Незалежності, 26/2", керуючись п.30 ст.26, ст. 60 Закону України 
"Про місцеве самоврядування в Україні", ст. 29 Закону YKpaїНl.1 "Про 
державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", 
враховуючи висновки та рекомендації постійної депутатської комісії з 
питань комунальної власності та приватизації, міська рада 

в 11 Р і ш 11 Л а: 

1. Внести зміни до п. 2 рішення Броварської міської ради Київської 
області Не 1277-71-05 від 15.l0.2009p. "Про поповнення статутного фонду 
та внесення змін до Статуту комунального підприємства Броварської 
міської ради Київської області «Броваритепnоенергомережа», а саме: 

піcnя слів "встановити його в сумі" замість ,,35588850 Ірн. 22 коп." 
читати ,,35 610305 rpH. 22 коп.". . 

2. Контроль за виконанням даного РІшення покласти на заступника 
міського голови Гопубовського Г.П. 

I.В.Сапожко 



ПОДАННЯ: 

Директор 
КП "Броваритеппоенергомережа" 

пОГОДЖЕНО: 

Заступник міського гопови 

ВИКОНУ10ча обов' язки 
начальника управління жкг-

Начальник 

фінансового упраВ!lїННЯ 

Начальник юридичного відділу 

Начальник загального відділу 

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

О.В. Коршак 

Г.П. ГолуБО8СЬl\11Й 

А.П. Смалько 

;;1 е.п. Коврига 
.~ 

~ І.Г.Лавер 
( 

.. . 
Н.І.ГнатlOК 

А.В.Булка 

Заступни!' голо~и комісіі з питань комунальної 
влаСНОСТі та приватизації 

~ 

000270' . 



БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА киІвськоІ ОБЛАСТІ 
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«БРОВАРИТЕПЛОЕВЕРГОМЕРЕЖА» 
07401 КІІЇ8СЬка облость .. Gp080pII r 
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«Про внесеllllЯ 3Аіін до . ul ,,, 

Броварської Аііської а 

не 1277-71-05 від J 5. Q '2009р.» 

Виконуючому обов 'язки 
міського голови -
секретарю ради 

t:;;) є' 0// . Jjапожку І.В. 

ШаllОВIШЙ ІГОРІО ВаСllЛЬОВllЧУ ! 

Рішенням сесії Броварської міської ради від 25 червНJI 2009р. Н!! 1152-64-
05. (копів додається) було поповнено ста1Yl'НИЙ фонд кп 

- "БРОВl!ритепnоенергомережа" та встановлено його в розмірі 35588850 грн. 22 
коп., • •.. . .. 

У зв' JlЗку З прийнвттям безоплатно у комунальну власність територіальної 
громади м. Бровари. ~ частини газорозподinьчого пункту котельні, що 
~находиться за адресою: бульвар Незалежності, 26/2 в м.Бровари вартістю 
214S5,OO грн., (без ПДВ), щО перебуває на балансі та у власності ТОВ 
,,латкрок-сервіс", на черговій сесії Броварської міської Ради, що відбулась 
15.10.2009р. було розгnвнyто питанНJI збinьшеННJI статутного фонду кп 
,,Броваритепnоенергомережа" на 21 455,00 ГРН., JIКИЙ і відповідно до додатку до 
рішеННJI Н!! 1277-71-05 поповнений на 21455,00 грн. та встановлений в розмірі 
35 61 О 305,22 грн. 

РЇШеННJIМ сесії Броварської міської ради Н!! 1~77-71-05 від 15.10.2009р. 
Помилково залишено ста1YfНИЙ фонд в редакції рішен~ сесії Броварської міської 
ради від 25 червНJI 2009р. Н!! 1152-64-05, що суперечить додатку, JIКИЙ 

_ затВерджено п. 3 цього ж рішеННJI (копів додатку додаєrься). 
, 1<еР.уюЧliсЬ B~e ВI!ІОІ~еним та ст. 60 Закону Украіни. <ЦУро місцеве 

caмoBpвдYBВННJI в Україні» кп <<БроваритеплоенергомережВ» просить Вас 
розгJUIНyТИ на черговій сесії Броварської міської ради ПИТВННJI BHeCeННJI змін до 
п. 2 рішенНJI Броварської міської ~ади ~~CЬKOЇ області Н!! 1277-71-05 від 
15.10.~009p. та приведеННJI його У ВJДПОВІДНІСТЬ З додатком, що затверджений 
цим же рішенНJIМ. . 

Додаток: 
1. Копів рішенНJI БМР Nи 1152-64-05 від 25.06.2009р. 
2. Копів додатку до рішенНJI БМР від О.' 09р. Н!! 1277-71-05. 

3 повагою 
Директор 

• 

Ко шакО.В. 

,роварсы�піі МВК 

1l~.МI !!l-lJtJ?t 
~OL" (( оо·. 


	0190
	0191
	0192

