
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА київськоJ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г Про HaдaнНJI згоди на безоплатне прИЙJUIТ1'я у 
комунальну власність територіальної громади 
м.Бровари трансформаторної підстанції по 
вулиці Постишева, ІВ 

Розглянувши лист ТОВ "Інвестиційно-Будівна Корпорація - Місто" від 
08.06.06 N!!297/06, керуючись пунктом 5 статті 60 Закону Украіни ,,про 
місцеве самоврядуванНJI 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 прийняття у комунальну власність 
територіальної І]90Мади м.Бровари трансформаторну підстанцію 10/0,4 кв 
Н!! 532/1, що знаходиться за адресою: Київська область, м.Бровари, 
вул.Постишева, ІВ, та перебуває на балансі ТОВ "Інвестиційно-Будівна 

Корпорація - Місто" ~ t> а ; н 
2. Контроль за впо .Іо .. О - o~. mения ПОЮ1асти ва заступника 

міського голови ВОЗИJll(а .~ "с ----"' 

Міський голова 
В.О.Антоненко 
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Подання: начальНИК УпрaвJIЇИИJ! 
комунальноі власносП 

ПОГОДЖЕНО: 

- секретар ради 

-заступник 

міського голови 

- начальник юридичного відцїлу 

- начaJIЬВИІС загального відділу 

- голова комісіі з питань 
комувальноівnасиості 
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А МІСТО 02660 м.КнТв, вул.М.Раска80Т, 11 
T/~ (044) 4962373 

Інвестиційно-Будівна Корпорація 
е-таll: InfD@lmlstabud.cam.ua 

р/р 260003054901 в АБ "БанІС perlOHaAbHora развитку" М. КИєва МФО 300540 КОА ЄДРПОУ 32204722 

НІ .?.9?Агє 
.. tP.. Z'gA"A'.e 

БРОIІОРС'КОАtу АІ;С'КОАІУ ZОЛОІІ; 

АІІІІІОlfЄlfКУ В;КІІІОРУ 

ОлеКСОlfдРОlІ"ЧУ 

ШаllОlllllll; В;КІІІОР ОЛЄКСОlfдРОIІ"Ч' 

Просимо прийняти в комунальну власність м. Бровари новозбудовану 

трансформаторну підстанцію N!!-532/1, що знаходиться за адресою м. Бровари вул. 

Постишева, 1- В, 3 подальшим переданням в Броварський РЕМ. 

Вищевказпна ТП побудована замість існуючої ТП - 532, яка буде демонтуваТflСЬ. а всі 

спожиuuчі будуть переведені на нову. 

ВІІК. Мороз Л.В. 
516-87-68 
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