
БРОВАРСhКА МІСЬКА РАДА КИївськоІ ОБЛАСТІ 
РІШЕННя 

г 
Про надання дозволу на безоплатну передачу 
кв. З.! по вулиці Олімпіііськііі,6А з балансу 
кп Броваритеплоенерroмережа" на баланс 
кп "Служба замовника" 

Розглянувши подання кп "Броваритеплоенергомережа" від 19.04.06 N!! оз-
1021 , У зв"JlЗКУ З безоплатною передачею кв.Зl по ВУЛ.Олімпііісьїсііі,6А у 
власність громадян ШJIJIXом приватизації житла, 
керуючись пунктом 51 статті 26 і пунктом 5 статті 60 Закону Украіин "Про 
місцеве самоврядування в Україні" та Законом Украіни "Про передачу 
об"єктів права державної та комунальної власності", враховуючи 
рекомендації комісії з питань комунальної власності та приватизації, міська 
рада 

ВИРІІПИЛА: 

1. Надати дозвіл на безоплатну передачу кв. З 1 по вулиці ОлімпііісьЮй,6А 
з балансу кп "Броваритеплоенергомережа" на баЛанс кп "Служба 
замовника" . .. 

2. Передачу вищевказан .. и оформити зпдно з вимогами Д1Ючоro 

законодавства. ~ '/. ~ ,а r ,., ёі 
З. Контроль за рішеВИJI покласти на першого 

заступника міського 

Міський голова 

м.Бровари 
Від:ltp~ t/dJIp. 
Ни 31-05-tJ5 

В.О.Антоненко 



ПоДАВВР : виконуюча оБОВ"~ 
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БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИlвськоУ 0БJIАСТІ 

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИємство 
"БРОВАРИТЕПЛОЕНЕРГОМЕРЕЖА " 

р/р 2600400285600 І Броварська філіJl АТ "Укрінб .. МФ 
07400, КlІївська область м Бровар анк r о 321808 Код ОКПО -13711949 

,. 11, вул. руwевськоro 3а 
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- ~ g~~=~~~--~'~~--~JО-с.и 
~ V·(J Міському голові 

.,., I~ ()" Антоненку в.о 
19. V'Y. 

Шановний Вікторе Олександровичу! 

КП "Броваритеплоенергомережа" просить надати дозвіл на безоплатну 
передачу однокімнатної квартири за адресою : м.Бровари вулиця Олімпійська 
6а кв.з 1 з балансу підприємства кп "Броваритеплоенерroмережа" на баланс кп 
"Служба замовника", в зв,язку з вилученням з службового житла .. 

Балансова вартість - З 70 18,00 грн. 
Інвентарний N!! -- 6500 

3 повагою 

Директор О.В.Коршак 

ГОЛ.бухгалтер О.Р.Буділова 
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