
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА Київської ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г Про . безоплатне приЙНJIтrя у комунальну 
влаСНІСТЬ територіальної громади м.Бровари 
житлового будинку по вулиці Кирпоноса,l, що 
перебуває на балансі ЗАТ "Броварський завод 
пластмас" 

Розглянувши звернення Регіонального відділення Фонду державного 
майна України по Київській області від 15.03.2006 Н! 14-14-762, враховуючи 
рішення Броварської міської ради від 23.03.2006 Н! 972-46-04 ,,про надання 
згоди на безоплатне прийняпя у комунальну власність територіальної 
громади м.Бровари житлового будинку по вулиці Кирпоноса,l, що перебуває 
ва балансі ЗАТ "Броварський завод пластмас", керуючись пунктом 51 статП 
26, пунктом 2 та 5 стапі 60 Закону Украіни ,,про місцеве самоврядуваиня в 
Украіні" і Законом України "Про передачу об"єктїв права державної та 
комунальної власності", враховуючи рекомендації комісії з питань 
комунальної власності та приватизації, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. ПрИЙНЯТИ безоплатно у комунальну власність територіam:ної. ГPOM~ 
м.Бровари житловий будинок по вул. Кирпоноса,1 та ЗОВВJПІН1 мереЖ1 
газопостачання і електропостачання до даного будинку, що перебувають на 
балансі ЗАТ "Броварський завод пластмас". . ... 

2. Комісії по передачі вищевказаноro будинку зД1ИСНИТИ передачу та 

Ф ... "'~СІ'-передачі згіДНО з чинним законодавством. 
о ормити акт приим~' б " ... 

3. Доручити комунальному підприємству "Служ а замовника ПРИИИJlТИ 
вищевказаний б инок на баланс та подальше обслуговувaнвJI. 

уд .... ф. лії по експлуатації газового господарства ВАТ 
4. Доручити БроваРСЬЮИб 1 та обслуговУВання зовнішній газопровід 

,І<иїв б " ИЙВЯТи на аланс , о лгаз ПР. о тлового будинку по вул. Кирпоноса,1. 
загальною протЯЖНІСТЮ 1 м ДО жи ... ону електричних мереж ЗАТ 

s. Доручити Броварс:кому Р~аланс та обслуговування зоввішшо 
,,А.В.С.Київоблеверго" прЮіВЯТИ на протяжністю 320м від т-414 до 
електромерехсу 2КЛ-О4 загальною 

ЗІ Кирпоноса, 1. ~ І • • , " 
ЖИТлового будинкУ по ву . '% і , ..J' •• ; _ • 
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6. Контроль за виконанням цього рішеННJI покласти на заступника. 
міського голови Возняка С.М. 

Міський голова 

м.Бровари 

від Д)/IL~1ZItI ~~ 
Хи fd- Об- ()§" 

B.O.AнтoHeНJ(o 



Подання: начальник УправліН~ 
комунальної влаСНОСТІ 

ПОГОДЖЕНО: 

- секретар ради 

-заступник 

міського голови 

- начальник юридичного відділу 

- начальник загального відділу 

- голова комісії з питань 
комунальної власності 
та приватизації 

~Ч#-____ І.В.СanоЖkО 

• .ВОЗВJIК 

~І.ГЛавер 
--=-~--.-; 

~,~ н.ІІваТіОК 

___ .J-I-----:М.А.пелих 
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РЕГІОНАЛЬНЕ ВlдцlЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО 
МАЙНА УКРАїни ПО КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ 

01196, М. КlІїв-196, пп. Лесі УкраїШОl, І, тcn. 2R(,-fC;-14 

/~r;' ~.~--; ;.~ H!!~ "/A .. ~~ 
;а Н!! #~ І,іл / ~ t".x "'~ ЗАТ "Броварський завод ПJlастмас" 

Регіональне відділення розглянуло Ваш лист Н!!117 від lЗ.ОЗ.Обр. та 
повідомляє. 

Враховуючи позитивне рішення сесії Броварської міської ради регіональне 
відділення не заперечує проти передачі до комунальної власності будинку 
готельного типу на 120 квартир, розташованого за адресою: м.Бровари 
вул.Кирпоноса, 1. 

Передача до комунальної власності об"єктів права державної власності 
здійснюється відповідно до Закону Украіни "Про передачу об"єктів права 
державної та комунальної власності " із змінами і доповненнями, внесеними 
Законом Украіни від 21.12.2000 N!!2182-Ш, від 07.02.2002р. Н!!3024 та від 
18.09.2003 Н!!1187-ІУ. Відповідно до статті 6 зазначеного Закону Украіни, орган, 
JIКИЙ приймає державне майно, утворює комісію та призначає ії голову. 

В комісію по передачі державного майна, пропонуємо вКJПOЧИТИ 

Пилипенка Василя Івановича - завідуючого сектором контрольно-ревізійної 

роботи. 

Начальник 

Kocт"'lto 0.14. 
286-80-48 

В.А.МихаЙленко 
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