
 

 
 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 26 вересня   2013 року                                                                              №  1051-46-VI 

м. Біла Церква 

 

Про збільшення статутного капіталу і внесення 

змін до Статуту комунального підприємства 

Білоцерківської міської ради «Білоцерківтепломережа», 

затвердженого рішенням Білоцерківської міської ради 

від 05 лютого 2008 року № 651 

 

Розглянувши подання постійної комісії міської ради з питань житлово-комунального 

господарства від 10 вересня 2013 року № 2-17-462 звернення Комунального підприємства 

Білоцерківської міської ради «Білоцерківтепломережа» від 27 серпня 2013 року вих.                

№ 1207, відповідно до Господарського кодексу України, законів України «Про державну 

реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» та «Про місцеве 

самоврядування в Україні», враховуючи рішення Білоцерківської міської ради від 25 

квітня 2013 року за № 984-41-VI «Про внесення змін та доповнень до рішення міської 

ради від 25 грудня 2012 р. № 849-35-VI «Про бюджет м. Біла Церква на 2013 рік», міська 

рада вирішила: 

 

1.Збільшити статутний капітал комунального підприємства Білоцерківської міської 

ради «Білоцерківтепломережа» на суму 4 500 000 грн. (чотири мільйони п’ятсот тисяч 

гривень) за рахунок внесків засновника у статутний фонд підприємства за рахунок коштів 

бюджету розвитку. 

 

2.Затвердити зміни  до Статуту комунального підприємства Білоцерківської міської 

ради «Білоцерківтепломережа», затвердженого рішенням Білоцерківської міської ради від 

05 лютого 2008 року № 651, додаються. 

 

3.Директору Комунального підприємства Білоцерківської міської ради 

«Білоцерківтепломережа» провести заходи, пов’язані з державною реєстрацією змін до 

Статуту комунального підприємства Білоцерківської міської ради «Білоцерків -

тепломережа». 

 

4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської 

ради  з питань житлово-комунального господарства. 

 

Міський голова В.П. Савчук 



 

 

                      ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення Білоцерківської міської ради 

від 26 вересня 2013 року  №  1051-46-VI 

 

 

 

Зміни є окремим додатком до Статуту 

комунального підприємства Білоцерківської 

міської ради «Білоцерківтепломережа», 

затвердженого рішенням Білоцерківської 

міської ради від 05 лютого 2008 року № 651 

і є його невід’ємною частиною 

 

 

Зміни до Статуту  

комунального підприємства Білоцерківської міської ради «Білоцерківтепломережа» 

 

1. Пункт 7.4. статті 7 «Господарська та соціальна діяльність Підприємства» Статуту 

комунального підприємства Білоцерківської міської ради «Білоцерківтепломережа» викласти 

в такій редакції:  

 

«7.4. Орган управління майном формує статутний капітал Підприємства відповідно до 

чинного законодавства України. 

Статутний капітал Підприємства становить 27 719 606,08 (двадцять сім мільйонів 

сімсот дев’ятнадцять тисяч шістсот шість грн. 08 коп.)». 

 

Білоцерківська міська рада, що є юридичною особою за законодавством України, 

місце знаходження: Київська область, місто Біла Церква, вулиця Ярослава Мудрого, 15. 

зареєстрована виконавчим комітетом Білоцерківської міської ради Київської області 

04.02.2002 року, номер запису про включення до ЄДР: 1353 120 000 0000 00 1632, код 

ЄДРПОУ: 26376300, в особі міського голови Савчука Василя Петровича, що діє на підставі 

Закону України «Про місцеве самоврядування  в Україні».  

 

 

 

 

______________ В.П. Савчук 

 

 

 

 

 

 

 

м. Біла Церква 

2013 рік



 


