
БРОВАРСJ)КА МІСЬКА РАДА КИївськоУ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г Про безоплатну нсредачу з балансу ТОВ 
«Броварський ДБК «Меркурій» на баланс КП 
«Служба замовника» 1-11 під'їздів будинку Н!!6 
по вулиці ОлімпіЙСIJJ\ій 

ь 

Розглянувши подаНIІЯ Управління комунальної власності від 12.04.2007 
N!!ЗЗ 1, керуlOЧИСЬ пунктом 5 с'Га'ггі 60 Закону України "Про міСЦСIІС 
самоврядування в Україні", враховуlOЧИ рекомендації комісії з lІи,.аlll» 
Iсомуналыlїї власності ,.а приватизації, міська рада 

ВИ)) І ШИЛА: 

1. Передати безоплатно з балансу ТОВ «Броварський ДБК «Меркурій» на 
баланс та обслуговування КП «Служба замОВНИКа» І-П під'їзди у буди 11 ку 
Н!! 6 по вул.ОлімпіЙськіЙ, 

2. ГеJlеральному директору Кll «Служба замовника» провести зміни 1I 

бухгалтерському обліку на підставі відповідних документів. 
З. Контроль за виконанням .. цього рішення покласти на заСТУПlІика 

міського голови ВОЗНJlка С.М. . 

Міський голова 
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ПОДВIIlIЯ : ВИКОНУlоча оБОВ'ЯЗ~И 
lІаЧaJIьника УправЛІННЯ 
КОМУllaJlЬНОЇ власностї 

ПОГОДЖЕНО: 

- секретар ради 

-заступник 

міського ГОЛОВИ 

- начальник lOридичного відділу 

- начальник загального відділу 

- голова комісіі з питань 

Комунальної власності 

та приватизації 
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БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОї ОБЛАСТІ 
упр АВЛПlНЯ КОМYIIAJIЬиоl влАСНОСТІ 

07400, м.liровври, вуn.Гвraріиа.18, т. 5-10-63 

Від Ц. fJf ,j,1}{J; Н2 331 
На Н!! за -----

Міському голові 
В.О.Антоненку 

ПОДАННЯ 

Управлінням комунальної HJJClCHOCTi подається на розгляд сесії 
Броварської міської ради в квітні 2007 року питання про безоплатну передачу 
з балансу ТОВ «Броварський ДБК «Меркурій» на баланс та оБСЛУГОВУВВIІШI 
комунальному підприємству «Служба замовника» 1-11 під'їздів (квартири 
N!!N!! 1-108) У будинку Н!! 6 по вул.ОлімпіЙськіЙ в зв'язку з тим, що вказані 
квартири протягом 2002-2006 років були передані у комунальну власність 
територіальної ГРОМЦИ м.Бровари. 

ВИКОНУlOча обов' язки начальника 
Управління комунальної власності Т.І.ДанIОК 
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