
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

«Про поповнення статутного фонду 
гта внесення змін до Статуту комунального підприємстВil 

Броварської місы�оїї ради Київської області 
«Броваритеплоенергомережа». 
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РОЗГШlнувши подання КП «Броваритеплоенергомережа» від 
09.06.201 Ор. На 01-773 щодо необхідності внесення змін до Статуту КП 
«Броваритеплоенергомережа», враховуючи рішення Броварської міської 
ради від lЗ.05.2010р. На 1519-83-05 "Про бюджет міста на 2010 ріl(" та 
ріmенНJI Броварської міської ради від 20.05.2010р. Не 1546-84-05 «Про 
внесения змін до рішення Броварської міської ради від 13.0S.2010p. Н!! 
1519-83-05 "Про бюджет міста на 20'10 рік", керуючись п.30 ст.26, ст. 60 
Закону'України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст. 29 Закону 
Укр~іни "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб -
підприємців", враховуючи висновки та рекомендації постійної 
депyraтської комісії з питань комунальної власності та приватизації, міська 
рада 

в 11 Р і w 11 Л а: 

1. Поповнити статутний фонд комунального підприємства 
«Броваритеплоенергомереж&» (далі кп <<Броваритеплоенергомережа» ) в 

. сумі 2 ООО ООО (два мільйони) грн. ОО коп. 
2. Внести зміни до статутного фонду КП «Броваритеплоенергомережа» 

та встановити ЙОГО в сумі 38 240460,22 грн. 
З. Затвердити зміни до Статуту кп «Броваритеплоенергомережа», що 

Додаються. 
:4: Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

r.icLKoro голови Голубовського Г .П. \1 а t н СІ 

ВИКонyzочий обов'язки міського r 
секретар ради 
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І.В.Сanожко 



поДЛВВЯ: 

ДиректОР " кп IІБроваритеплоенергомережа 

ПОІ:ОДЖЕВО: 

ЗаступНИК міського гопови 

НачвnьНИК управпіНШІ жкг 

виконуюча обов'язки начальника 
фінансового управлінНJ1 -
зас:ryпник начальника 

Начальник 10РИДИЧНОГО відділу 

Начальник загального відділу 

В.ик~нУючиЙ обов' язки начальника 
B1M1ro' деР>ІСавної реєстрації ~/ 
10РИДИЧНИХ та фізичних осіб -
державний реєстратор 

І 
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Заступник голови 'комісії з пи . . 
власності та приватизації . тань комунальної 

000738 
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О.В. КоРша •. 

\ 

г.п. ГолубовсЬlli 

в.о. Морозова 

т.о. СторожуК 

I.Г. Лавер 

----Н.І. гнатюк 

10.А.серАt01\ 



ЗМІНИ 

Додаток 

до рішення Броварської 
міської ради 

Biдd~~ 
.N!! t'.?"67 -~ -~5-' 

що є невід'ЄМНОIО чаСТllНОIО 

Статуту Комунального підпрllємства 
Броварської міської раДl1 КІІЇВСЬКОЇ області 

<dJроваРllтеплоенергомережа» 

Зареєстрованого 19.11.1991 р. 
Ідентифікаційний КОД 13711949 

. 
п. 5.2. Статуту викласти в наступній редакції: 
«Статутний фонд Підприємства становить 38 240 460,22 Ірн.» 

ВИКонуючий обов'язки 
Міського голови -
сеКретар ради 

І.В. Сапо>ІСКО 



ПОДАННЯ: 

ДІіректор " 
кц "Броваритеплоенергомережа 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови 
~--F:fJ: Г олуБовсы1,іi 

" 
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БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИївськоf ОБЛАСТІ 

КОМУНАЛЬНЕ mдпри€мство . / 
07401, Київська область, м. Бровари, вул. Грушевського, 3-А, телJфакс (294) 4-11-01 р-р 

260093271264 в БВ 5400 АТ ссДержавниЯ Ощадний банІО) МФО 320122 КОД ОКПО 13711949 
~. РІ'. Ни t'r-и3 

«БРОВАРИТЕПЛОЕНЕРГОМЕРЕЖА» V 

о сеНИJI змін до статуту 
<<Б оваритеплоенергомережю) 

Виконуючому обов 'язки 
міського голови -
секретарю ради 

Сапожку І.В. 

Шановний Ігорю Васильовичу ! 

Керуючись рішеннями Броварської міської ради Київської області від 
lЗ.О5.2010р. Ни 1519-83-05 та від 20.05.2010р. Ни 1546-84-05 (копії витягів з 
додатків до рішень додаються) та відповідно до ст. 60 Закону України <<Про 
місцеве самоврядувaНИJI в Україні», кп <<Броваритеплоенерroмережю) 
проситЬ Вас. розгmmyти. на черговій сесії Броварської міської ради питання 
,Дро поповнеНИJI статутного фонду та BHeCeНВJI змін до Статуту 
КОмунального підприємства Броварської міської ради Київської області 
«Броваритеплоенергомережа ». 

з повагою, 
Директор КоршакО.В. 

IxIA. НІ ot3JV 
.л:.. tг6. H;tJ р. 
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