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ВСЬКОІ ОБЛАСТІ 
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РІШЕННЯ 

Про надання згод~ на безоплатне прийнятrя у 
комунальну власНІСТЬ територіальної громади 
м.Бровари трансформаторних підстанцій по 
вул.Груш~вського, 17Б та 17В, щО перебувають 
на балаНСІ ВАТ «Птахофабрика Київська» 

l 

Розглянувши звернення Відкритого акціонерного товариства 
«Птахофабрика Київська» про безоплатну передачу в комунальну власність 
трансформаторних підстанцій по вул. Грушевського, 17Б та 17В , керуючись 
пунктом 2 статті 60 Закону України «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 

Міський голова 

м.БрОвари 

від.,.І ~ AJt. 
Н!! .t.f4Чі--

ВИРІШИЛА: 

рішення покласти на заступника 

В.О.Антоненко 

1:;: 



Подання: начальник Управління 
комунальної власності 

ПОГОДЖЕНО: 

- секретар ради 

-заступник 

міського голови 

- начальник юридичного відділу 

- начальник загального відділу 

- голова комісії з питань 
комунальної власності 
та приватизації 
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БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИfвСЬКОі ОБЛАСn 
упр АВЛІННЯ К0МУНАльноl ВЛАСНОСТІ 

07400, м.Бровари, ВУJl.ГвтаріН .. 18, т. 5-10-63 

Секретарю міської ради 
І.В.Сапожко 

ПОДАННЯ 

.... 

Управління комунальної власності подає на розгляд сесії Броварської 
міської ради в листопаді 2006 року наступні питання: 

1. Про надання дозволу організаціям комунальної власності на списання 
основних засобів, що перебувають у них на балансі. 

2. Про надання згоди на безоплатне прийнятrя у комунальну власність 
територіальної rpомади м.Бровари трансформаторних підстанцій по 
вул.Грушевського,17Б та 17В, щО пере~увають на балансі ВАТ 
«Птахофабрика Київська». \ 

Начальник Управління 
Комунальної власності 

\ 
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Ю.П.Рога'lЮК 
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ГОАові _іської ради 
М. Вроварв 

ВАТ "Птахофабрика Київська" просить Вас, прИЙИИТИ ва баА8ИС 
rpомади м. Бровари наступні об'єкти, що належать нашому підприємству, 
а саме: тn - 77, ЗТП - 981, еАектричні кабеАЬві мережі ІОкВ, О,4КВ від 
ДаНИХ ТП, що ЖИВASIТЬ ЖИТАові будинки . 
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в.к.: Хазан В.В. 
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