
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РА п" КИІвс r ~ ЬКО ОБЛАСГІ 
РІШЕННЯ 

г 
Про без?пла~~ прийняття у комунальну власність l 
теРИТОРlалЬНОI громади м.Бровари газопроводу 
середнього тиску, що перебуває на балансі 

ОП "Броварипромжитлобуд" 

Розглянувши клопотання ОП ,,Броварипромжитлобуд" від 28.10.04 
Н! 614.про передачу газопроводу, керуючись ст.26, СТ.БО Закону Украіни 
,,про ~lcцeBe самоврядув8IIНJI в Україні" та Законом Украіни ,Дро передачу 
об'ЄkТ1В права державної та комунальної власності", враховуючи 
рекомендації постійної депyrатської комісії з питань комунальної власності 
та приватизації, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Прийняти беЗОШІатио у комунальну власність територіальної громади 
м.Бровари підземний газопровід середнього тиску загальною довжиною 71 м 
до котельні житлового будинку по вул.Незалежності, 17, що перебуває на 
балансі ОП "Броварипромжитлобуд". ' 

2. Комісії по передачі вищевказаного газопроводу здійснити передачу та 
оформити акт приймання-пер'едачі, згідно з чинним законодавством. 

3. Дор~ити"- "Броварській філії по ек~ІШУ~Тації газового ~сподарства 
ВАТ ,,І<иівоблгаз" після оформлеННJI ВJДПОВІДНИХ дoкyмeНnB ПРИИНJIТИ 
ВИЩевказаний газопровід на баланс та под~ше обcnyrовуванНJI. 

4. Контроль за виконанням цього рІШення покласти на першого 

зас1'УПИИка міського гол ИJfИИЦЮ О.А. 
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Поданни : начальник УправлінИJI 
комунальноівласносri 

ПОГОДЖЕНО: 

----и-n---t--л.В.черВиlDоа 

- секретар ради ~" '~ТЮК 

- перший заступних 
, міського голови 

~ зав~~а юридичним відділом . , ' 
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- завідУ.ю~а загальним відділом ~~;): НІ.гнатІОК 
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- голова постійної депутатської " 
комісії ,з питань комунальної власності 
та приватизаці~ , , 
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ОП «Броварипромж'n;;uБУд» .. s.. 

07400 м. БроваРІ', бульа. Незмежності 14 
, Р/р 26004348 в АППG «(Аовл..,) 

0(/.11). м' не 6111 
На НІ! від -----

г 

МФО 321615 їдеш. код 05472985 
тcn. 5-31-58, тм./факс: 5-53-18 

МЇському голові м.Вровари 

JГ 
J "П 9 Іня'!''!'я на баланс І ного nU1onpOBO,ny AНTO~ ~. t9. (? 

се ~ ·ГО"1 Т ":[" CSi) ~. ~ -D. О ~ ~ , 
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І. 'ВроваРИПРОМВtитлобу,п" ag ~ на баланс 

І -.~ез ОШ'l'ОВНО пtдземниА газопровtдаерenН~ГОТИСRУ 189,~?6,_?5 
Jfзагапьноm доваиною 7Ім.п. до окремо стоячої газової котельНЇ 

по вул.НезаnеIКНОС'l'ї,І7 326 квартирного at!бупинку з торговельно
комерuїйним пентром.згі,nно акта прийняття ~52/0З вЇ І7.ІІ.ОЗр. 

Балансова вартїсть газопроводу становить 19712 грн. 

Керуючий ОП"ВроваРИnРОМlКитnобу,п" В.О.КутовиЙ 

. . . . 
доnaток: Акт про прийняття в екс уатаUІЮ_ЦІnземного газо-

провопу середнього тис рег.~5210З вїп І7.JІ.ОЗр. 
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. витяг з ПРОТОКОЛУ N!! 10/04 
заСІДання раДl1 орендарів ОП "БроваРІ б ' 

ІПРОМЖІІТЛО уд' 

м.Бровари 
22 жовтня 2004р. 

ПРllсутні: rOJJooa раДl1 : Кутовий В.О. 
ЧJJени ради: Федорець В.Б., Губенко В.С., Бабишева 

С.М. Роман М.М., Кондратенко 0.1., Сластін В.В., Тарасенко 0.0., 
Левицький С.М., CВJlТeнкo 1.0., Маринка В.М., Тоцький 0.0., 
Харлим М.В., Проданець Л.С. 

ПОРЯДОК ДЕНниЙ; 
3. Про передачу у комунальну власність територіальної громади 
м.Бровари підземного газопроводу по б. Незалежності, 17. 

3. СЛУХАЛИ: 
Головного інженера ФедорЦJI Б.Б. про необхідність передати 

ДО комунальної власності територіальної громади м. Бровари 
,підземний газопровід середнього тиску загальною довжиною 71 м, 
оскільки підприємство не має ліцензії та кваліфікованих 
спеціалістів ДЛJI його експлуатації та обслуговувaннJJ. 

3. ВИРIIПИJШ: 
Передати до комунальної власності територіальної громади 

м.Бровари підземний газопровід середнього тиску загальною 

ДОВжиною 71м ПО вул. Незалежності, 17. 
, ГОJlосуваJlИ: одноголосно. 

ОригінаJl підписаJlИ: 

,ГОJlова ради підпис В.О.КутовиЙ 

. 
Секретар підпис В.М.Маринка 
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