
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
РІШЕННЯ 

г Про HaдaHНJI згоди на безоплатне npийнJI1їЯ у l 
комунальну власність територіальної громади 
м.Бровари ~apOBOЇ частини котельні .N'21, що перебуває 
на балаНСІ Казенного заводу порошкової металургії 

Розглянувши лист Казенного заводу порошкової металургії від 26.04.05 
Н2 02-930 "Про передачу земельної ділянки та парової частини котельної, що 
нале>кить заводу", лист кп ,,Броваритеплоенергомережа" від 12.05.05 .N'202-
170, керуючись ст.2б, ст.БО Закону Украіни ,,про місцеве самоврядування в 
Україні" та Законом України ,,про передачу об"єктів права державної та 
комунальної власності", враховуючи рекомендації комісії з питань 
комунальної власності та приватизації, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

. 
1. Надати згоду на безоплатне npийwnтя У комунальну влаСНІСТЬ 

територіальної громади м.Бровари парової частини котельні .N'21, що 
перебуває на балансі Казенного заводу порошкової металургії. 

2. Контроль за виконанням цього рimенИJI покласти на першого 

заступника міського голови Кияиицю О.А 

.. 

В.О.Антоненко 
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ПОДОІІІІВ: начальнИК управлі~ 
комунальної влаСНОСТІ 

ПОГОДЖЕНО: 

- секретар ради 

- перший заступник 

міського голови 

- завіДУlоча IОрИДИЧНИМ відділом 
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- завідyJоча загальним від.цілом ~;c. н.ІІmmoк 

. • І" - голова KOMICII з питань комунальноі 
власності та приватизації 
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БРОВАРСЬКА МІСЬІ<А РАДА I(ИfВСЬІ(оr ОБЛАСТІ 
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

«БРОВАРИТЕПЛОЕНЕРГОМЕРЕЖА» 
0740 І, І(ІІТІІСІ,КП оБJIIIСТI" М. ВРООПРІІ nYJI Г УІ!!&: 

р.р 2БОО20028S6003 11 GpOISnPC"KiI1 Фі~IТ у~рг.lБПI Ilcl'MKOqro
O
' зз-л, тел.lфПКС (294) 4-11-01 
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Шаlllltl""'; B;I(IIIllpe ОJlЄl(саllдроtlll"У! 

ВРОХОВУІОЧИ ТО, щО парова Ісотельия І(ЗПМ знаходиться на одній терито
рі)' 3 DодогріІ·I"ОIО ІСОТОІІЬІІОІО )(П "Броворитеплоеиерroмережо", має загальні ін
ЖСlІорні морожі (газопровід, еlJОJС'гричиі мережі, т,п,), будиНl(И І(отenень зБЛОІ(О
опні О ЄДИlJиl·' будіВОnМJlіЙ Ісомплеl(С, а 'ГОІСО)І( з ОГЛJІДУ на те, що водогрійна коте
nьшr ношоro підприємства 110 має власної водопідготовки, звертаємося до Вас 3 

І'РОХRІІІІПМ ПСРСДПТІІ ІІІ'М ІІІ' бl'ЛI'IIС IICIIIIICOPII(.'ТOBYB81IC оБЛІІДl181111В парової 
,lсо'rелыІJ ІСЗПМ. '.~o ДОЗВОЛИТЬ підприємству "Броворитеплоенергомережа" при 
МlllіМОЛJJНИХ питратах 110 РОІСОНС'l'РУІсціIО ІСО'l'еnьиj забезпечити ЗРОСТОІ01.lі потреби 
мІсто БJ)ОООI)И n .,'оплозаБОЗПОLlОlші, 

3 IItltlfli10ltl , 

ДИРОІСТОР О,В. l(оршаl( 
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'УІСРАІНА 

МІНІСТЕРСТВО 
IJPоМИСЛОВОl полm'lКИ 

ІСА3ЕННІIIЇ ЗАВОД 
ПОРОШІСОВОЇ l\1ET А.Л}'РГІЇ 

01400,11. Броваря ICllїBCI.oKOЇ обл .. ПРОI\1ВУЗОЛ 
Тел.: (04494) 5-22-65. факс: (О.I.I?4) 5-05-85 

~.moil: РМРLANТ@RE .. \J_ТЕL.NEТ.ПА 
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"цю передачу земе.Т1Ьно1 ділянки, 

твпарової частини КОТСJlьноІ .. 

" що нвпe>IGПЬ заводу . 

Дирercroруniдпpиємcmа 
rerшОВИХ Мере>ІС 
~'БроварІітепломерех(lі'7 
КоршакО. В 

-J Копія: міському голові 
Антоненко В О. 

.. 
КmeнmІЙ завод ПОРОLIП<ОВОЇ мemnypriї дає згоду на mmyченнл земельної ділянки 

IDЮIЦеІО 6400 ~ з землекОрИстування IGПМ на І<ОРИСІЬ ПІМ ~1)роваР}ІтеПJЮмережа77. 

Рішення про передачу в І<ОМ)1Іальну влвariСІЬ ЮСІа парової ЧВCnІЮІ І<ОТельно~ 

що нвneжmь заводу.. буде ВJqJimyвm:ись після отримання дозво.цу від lvmcrepcma 

Iq1Oмиcnoвої поліпп<и УкраїшL 

Одночасно повідоl\ШЯЄМО, що перещІЧВ ВІ<ШВНоrо 06' єюу буде ПРОВОЩШlСЬ 

\:ИЩНО Закону УкраїшІ ''Г\JO передачу 06' єкriв права державної та комунальної 

\lJIIa[ocri", а також з урахуванням екаІерПІОЇ оцінки вартосІі об' єюу. 
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, Дирепор заводу АМ ТОНКОШJД 
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