
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

Г Про ліквідацію малого державного 
комунального підприємства "Партнер" 

РозгJIJIНYВШИ протокол засідання постійної комісії з питань комунanьної 
lIJасвості та приватизації від 12.02.2008 Н!!48, о керуючись ста1Тями 59,60 
Господарського кодексу України, статтями 104,105,110,11 І Цивільного 
щцексу України, пунктом 30 статті 26, та пунктом 5 етат 60 Закову України 
JIpo місцеве самоврядування вУкраїні", міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Припинити діяльність малого державного комунального підприємства 
J!apтвep" ПШJ!Xом повної його ліквідації. 

2. Затвердити СЮІад ліквідаційної комісії згідно з додатком. 
3. Голові ліквідаційної комісії здійснити відповідні організаційно-правові 

заходи щодо ліквідації МДКП "Партнер" в строк до О 1.09.2008р. . 
4. Anиви, що запишаться після ліквідації МДКП ,,партнер", передати 

lOt.tyвanьHOМY підприємству «Служба замовника»: .. . 
s .. Надати Управлінню комунальної влаСНОСТІ акти прииманвя-передаЧl 

Itrивiв, зазначених у п.S цього рішення. .. . 
6 ТІ' • на поСТ11hnt КОМІСІЮ з . д,0нтponь за виконанням цього РlшеSНJI покласти ._AJ 

lISrraUЬ КОмунальної власності та ~атИЗаціі. ~ 
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ПОДІ ІІІ •• : 

DІІКОІl)'lоча обов' Jl3К.I! 
начonы�llкв УпраВJI1Н~JI 
КОМУIІonьноі власНОСТІ 

ПОГОДЖЕНО 

- заcтynНllК 

міського голови 

- начВJIЬНИК Юридичного відділу 

./. 

- начальник зaranьного відділу 

- гоnова комісії з ІІИТаВЬ 

KOМ)'НВJIЬHOЇ масності 
та приватизації 
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Додаток 
до рішенlUI 

Броварської міської ради 
відДoJ d N!6J,l-ag-~-

Скпад ліквідаційної комісії 
MВJlOГO державного KOМYHВJlЬHOГO підприємства «Партнер)) 

СківкаО.С. 

Старушенко Л.М. 

чnеНD комісіі: 
Андрєєв В.О. 
Андрієвський В.А. 

Васільєва А.М. 

ДашокТ.І. 

ЮщевкоІ.м. 

Секретар ради 

директор малого державного 

комунального підприємства «Партнер)), 
голова комісії; 

головний бухгалтер Малого державного 
комунального підприємства «Партнер)), 
секретар комісії; 

заступник міського голови; 
депутат Броварської міської ради (за 
згодою); 
начальник відділу комунального майна та 
комунальних підприємств УправліНIUI 
комунальної власності; 
виконуюча обов'JIЗКИ начальника 
УправліНIUI комунальної власності; 
го о~п&\~аліст - юрист Управління 
i~p-ьн9i:'!lВї\~Hocтi. 
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JDlc)~IIIIIIJ1: 

ВИКОнyJоча обов 'язки начальника 
Управління комунальної власності 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міськоro roлови ---~.L......fL-_ В.О.АиllpEQ 
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