
. БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАД 

«Про ПОПQвнення статутного фонду 
Г та внесення змін до Статуту комунального l1ідприємс"" 

Броварської міської ради Київської області 
«Броваритеплоенергомережа». 

Розглянувши подання КП «Броваритеплоенергомережа» від 01.04.201 Ор. N!! 
01-378 щодо необхідності внесення змін до Статуту КП 
(<Броваритеплоенергомережю), враховуючи рішення Броварської міської 
ради від 04.02.201 Ор. N2 1401-7805 "Про безоплатне ПРИЙНЯ1їя у 
комунальну власність територіальної громади м. Бровари зовнішніх 
теплових мереж до житлових будинків N2N2 66 та 66а по вул. КоролеНJ\:а в 
м. Бровари" та рішення Броварської міської ради від 18.03.2010р. N2 1445-
80-05 <<Про' беЗОІШатне прийняття у комунальну власність територіальної 
громади м. Бровари ~ частини газорозподільчого пункту котельні по 

бульвару Незалежності, 26/3", керуючись п.зо ст.26, ст. 60 Закону України 
"Про місцеве самоврядування в Україні", ст. 29 Закону України "Про 
державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", 
враховуючи ви~новки та рекомендації постійної депутатської комісії з 
питань комунальної власності та приватизації, міська рада 

в 11 рі ш и л а: 

1. Поповнити статутний фонд комунального підприємства 
«Броваритеплоенергомережю) (далі кп «Броваритеплоенергомережа» ) в 

. сумі 630 155,00 грн. (шістсот тридцять 'гисяч сто п'ятдесят п'ять грн. оо 
коп.). . 

2. Внести зміни до статутного фонду кп «Броваритеплоенергомережю) 
та ~с-тановити його в сумі 36 240 460,22 грн. 

3. Затвердити зміни до Статуту кп «БроваритеІШоенергомережю), що 
додаються. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 
міського ГO~OBIi Голубовського г.п. ...1 ~. 
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поДАнНЯ: 

ДІІреКТОР Jlоенергомережа" 
1<ІІ "Броваритеп 

погоДЖЕНО: 

ЗастуПНИК міськоГО ГОЛОВІІ 

. 

виконуюча обов'JlЗКИ начальниак управління ЖК% 
застynИlіК начальника ~ 

Начальник фінансового управління 

Начanьник юридичного відділу 

НаЧ8JIЬНИК загальноro відділу 

. 
Голова постіЙ1іlJї/депyrатської комісії 
3 питань соціально-економічного та 
культурного розвитку, БІОДЖету та цін 

. . 

~ 

Заступнн.к гопоnи комісіі з питан~ комунальної. 
влаСlіОСТl та ПР}Jватизаціі 

Нач~ВИl( Biдд~ державної peєcтpaцu 
юридичних та фІЗИЧНИХ осіб 

000736 

О.В. l(0PWat\ 

в.о. Андрєєв . 

Т.П.ОЗlіМВЙ 

с.п. Коврига 

І.Г. Лавер 

Н.І. ГнатюК 

А.В.Булка 

ІО.А.СерДІ0К 



ЗМІНИ 

Додаток 

до рішення Броварської 

міської ради 
від 1'5 ~~ e;[~/t?? 
Н!! n,c.P-I1'-ОS- ' 

ДО Статуту Комунального lІідПРlІємства 
Броварської місы�оїї раДIІ КІІЇВСЬКОЇ області 

«БроваРllтеплоенергомереЖD» 

Зареєстрованого 19.11.1991 р. 
Ідентифікаційний код 1 З 711949 

п. 5.2. Статуту викласти в наступній редакції: 
«Статутний фонд Підприємства становитьЗ6 240 460,22 грн.» 

Виконуючий обов'язки 
міського голови -
секретар ради 

І.В. Сапожко 



поДАННЯ: 

ДИректор " 
кп "Броваритеплоеиерroмережа ~ О.В. KOPIU8l( 

ПОГОДЖЕНО: 

J 
: 

Заступник А:іськоro голови В.О. Андрєєв 

; 



БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ~a..-
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«БРОВАРИТЕПЛОЕНЕРГОМЕРЕЖА» 
- Р7401, КИЇВСЬКІ область, М. БроваРll, вул. Грушевського, 3-А, тen.lфвкс (294) 4-11-01 р_р 

260093271264 В БВ N!S400 ВАТ ссДержавниА Ощвдн"П банІО) МФО 320122 Код ОКПО 13711949 
/)./. Р-!: ~e? Н!! P&~ .?rfJ 

t'tИf В~конуJOЧОМУ обов'язки 
МІСЬКОГО голови -
СекретаРІО ради 

. <<Про BHeCeHНJI і татуту 
кп «Броваритепл нер омережа» 

ШаНОВНII" ІГОр'IО ВаСIІЛЬОВИЧУ ! 

РЇшеННJIМ сесії Броварської міської ради від 04.02.2010р. N!! 1401-78-05 
(коІЩІ додається) прийНJIТО беЗОІШатно у комунальну власність територімьної 
громади м. Бровари зовнішні теплові мережі до житлових будинків N!N!! 66 та 
66а по вул. Короленка в м. Бровари протяжністю 255,5 мlп та вартістю 608,7 
тис. грн. та перебувають у власності інвесторів та на балансі об'єднання 
співвласників багатоквартирного будинку "Житловий КОМІШекс Короленка 66". 

Крім того, рішенням сесії Броварської міської ради від 18.03.2010р. Ne 
1445-80-05 (копія додається) прийнято беЗОІШатно у комунальну власність 
територіальної громади м. Бровари у2 частини газорозподільчого пункту 
котельні, що знаходиться за адресою: бульвар Незалежності, 26/3 в м.Бровари 
вартістю 21 455,00 грн., (без ПДВ)~ щО перебуває на балансі та у власності ТОВ 
,,латкрок-сервіс" 

На сьогоднішній день фактичний розмір статутного фонду кп 
«Брова~итеплоенергомережа» становиТь - 35 61 О 305,22 грн . 

. Керуючись вище викладеним та ст. 60 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» ю1 <<БроваритеІШоенергомережа» просить Вас 
розглянynі на черговій сесії Броварської міської ради питання про BlieCeННJI 
змін до статутного фонду підприємства відповідно до рішень, зазначених вище. 

Додаток: 
Копія рішеНlUl БМІJ від 18.03.2010р. НІ! 1445-80-05. 
Копіи рішеНlUl БМР від 04.02.2010р. Ни 1401-78-05 

3 nOBaГOIO, 
Директор КоршакО.В. 
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