
БРОВАРСЬКА МІС ЬКА РАДА КИІвськоІ ОБЛАСТІ 

,-
РІШЕННя 

Про ~~есення. змін до рішення Броварської 
МІСЬКОІ ради ВІД 20.07.2006 Н!!52-06-05 "П 
безоплатне u ро приинятrя У комунальну власність 
територіальної громади м.Бровари житлового 
будинку ~o By~~цi Кирпоноса,l, що перебуває 
на балаНСІ ЗАТ Броварський завод пластмас" 

Розглянувши протокол робочої наради, під головуванням заступника 
міського голови, по питанню прийому-передачі житлового будинку по 
вул.Кирпоноса, 1 , що перебуває на балансі ЗАТ "Броварський завод 
пластмас", керуючись пунктом 5 стапі 60 Закону України "Про місцеве 
самоврядування в Україні" і Законом України "Про передачу об'єктів права 
державної та комунальної власності", враховуючи рекомендації комісії з 
питань комунальної власності та приватизації, міська рада 

ВИРІШИЛА: 
. 

1. Внести зміни в рішення Броварської міської ради від 20.07.2006 N!!S2-
06-05 "Про безоплатне прийняття У комунальну власність територіальної 
громади м.Бровари житлового будинку по вул. Кирпоноса,l, що перебуває на 
балансі ЗАТ "Броварський завод пластмас": 

- пункт 4 викласти в такій редакції: Управлінню комунальної власності 
Броварської міської ради передати Броварській філії по експлуатації газового 
господарства ВАТ "Київоблгаз" на баланс та о~слуговуваиНJI зовніumій 
газопровід загальною протяжністю 1 Ом до житлового будинку по вул. 

Міський голова 

Кирпоноса,l. 
_ пункт 5 викЛасти в такій редакції: УправліН~ Koмyнam:HOї ~aCHOCтi 

Броварської міської ради передати Броварському раионному ПІДРОЗДІ~ ЗАТ 
"А.Е.С.Київобленерго" на баланс та . обслуговував~ ЗОВВІПІІПО 
електромережу 2КЛ-О4 н прОТЯЖНІСТЮ 320м ВІД т-414 до 
Житлового будинку по ~~!.Ioїв'&~ о о 
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Подання: начальник УправліН~ 
комунальної власносТІ 

ПОГОДЖЕНО: 

- секретар ради 

-заступник 

міського голови 

- начальник ЮІ?ИДИЧНОГО відділу 

- виконуюча обов'язки начальника 
загального відділу - головний спеціаліст 
загального відділу 

- голова комісії з питань 
комунальної власності 
та приватизації 
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