
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

«Про поповнення статутного фонду 
Гта внесення змін до Статуту комунального підприємств;l 

Броварської міської ради Київської області 
«Броваритеплоенергомережа». 

З· 

РозгJIJJНYВШИ подання кп «Броваритеплоенергомережа» від 
19.07.2010р. N!!OI-1020 щодо необхідності внесення змін до Статуту кп . 
<сБроваритеплоенергомережа», враховуючи рішення Броварської міської 

ради від 15.04.2010р. N!! 1465-81-05 "Про безоплатне приЙНJlТrя· у 
комунальну власність територіальної громади м. Бровари зовнішньої 
темової мережі від ТК-18 дО торгово-офісного центру по вул. Короленка, 
60 в м. Бровари", керуючись п.зо ст.26, ст. 60 Закону Украіни ,,про місцеве 
самоврядування в Украіні", ст. 29 Закону України "Про державну 
реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", враховуючи 
висновки та рекомендації постійноі депyrатської комісії з питань 
комунальної власності та приватизації, міська рада 

в·в р і ш в л а: 

1. Поповнити статутний фонд комунального підприємства· 
«Броваритеплоенергомережа» (далі кп «Броваритеплоен~ргомережа») в 

. сумі 29З 650 (двісті дев'яносто три' тисячі шістсот п'ятдесят) грн. 80 коп .. 
2. Ввести зміни до статутного фонду кп <сБроваритеnлоенергомережа» 

та встановити його в сумі 38 534 111,02 грн. .. 
з. Затвердити зміни до Статуту кп «Броваритеплоенергомережа», що 

додаються. 
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

Міського голови Голубовськоro г.п. 

М.БроI!!РИ 
від .. 5 .. 1J!!!jг 2010р. 
н! d$9r- 'Р'- О$" 

І.В.Сanожко 

ЗАТ .PIJ088PO-",..",.-."р. S8A1. ,.2751'-



поДАННЯ: 

Директор мережа" 
кп "Броваритеплоенерго О.В. КОРшar 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступвик міського голови 

Начальник управління жкг 
В.О. Морозова 

Виконуюча обов'язки 
Начальника фінансового УПРаВЛіННЯ 

Н.О. Пan8)fap'l)1 

Начальник ЮРИДИЧного відділу 
; І.Г. Лавер 

Нa'l8RЬвнк звnuп.ноro lІЇДАіПУ c~ 
---~~'7 _ Н.І. гнатюк 

Начвnьtn ..... Binn· 
.""1\. ~тy державної реєстрацї. 

юридИЧКИх тв фізИЧНих осіб 1 

~~~ 
ЗаC'ryIJвИk голова КоміС1··1· з ~._ 

. --~anb t(O~awy •• ВЛ~СНОСТl та nРIIDВТизації .'.J U"".&DH01 

Ю.А.серJ1lO-

000338 



. ЗМІНИ 

Додаток 

до рішення Броварської. 
міської ради . 2 ~1 
від §~aи~ 
N!! ~5Y"-?-tP-?- 05"'" 

що є невід'ЄМНОIО чаСТИНОIО 

Статуту Комунального підприємства 

Броварської міської ради Київської області 

<~роварнтеплоенергомережа» 

Зареєстрованого 19.11.1991 р. 
Ідентифікаційний код 13711949 

п. 5.2. Статуту викласти в наступній редакції: 
«Статутний фонд Підприємства становиtь38 534 111,02 грн.» 

Виконуючий обов'язки 
міського ГОПОВИ -
секретар ради 

І.В. Сапожко 



ПОДАННЯ: 

/: 
О.В. Коршак 

Директор 

" кп "Броваритеплоенергомережа 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови r .п. r олуБОВСЬКlfЙ 



07401, КJIiBcькa обпасть, М. Бровари, ауn. Грушевського, 3-А, телJфакс (294) 4-11-01 р_р 
260093~)}6~ ~B ~400 ВАТ «Державннй Ощадний баню) МФО 320 J 22 Код ОКПО J 37 J 1949 

'І;?, v 7"' ..... ~"" Н!! ";'-/(J~ 

БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА киlвськоІ ОБЛАСТІ 
КОМУНАЛЬНЕ mДIІРИ€МСТВО 

«БРОВАРИТЕПЛОЕНЕРГОМЕРЕЖА» 

«Про внесеНИSI змін до ста 
кп <<Броваритеплоенергом 

Виконуючому обов'язки . 
МІСЬКОГО голови -
секретарю ради 

Сапожку І.В. 

Керуючись ріше Броварс і міської ради Київської облacri від 
15.04.2010р. Н!! 1465-81-05 ,,про безоплатне прИЙИJrrrя у комунальну 
власність територіальної громади м. Бровари зовнішньої теплової мережі від 
ТК-18 дО торгово-офісного центру по вул. Короленка, 60 в м. Бровари" (копія 
ріmеНИJI додається) та відповідно до ст. 60 Закону України <<Про місцеве 
самоврядува.ния в Україні», кп «Броваритеплоенергомережв» просить Вас 

розгJIJIВyТИ на черговій сесії Броварської міської ради питання ,,про 
поповнеВВJI статутного фонду та внесеИНJI змін до Статуту комунального 
підприємства Броварської міської ради Київської області 
«Броваритешzоенергомережа». 

з повагою, 
Директор 

koвanеико о.м. 
4-15-85 

КоршакО.В. 
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