
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

Г Про надання дозволу на безоплатну передачу І 
основних засобів, що знаходяться на балансі кп 
«Броваритеплоенергомережю) 

РОЗГЛЯНУВІПи звернення комунального підприємства «Бровари-
теплоенергомережю) від 26.05.2008 N!!03-849, керуючись пунктом 5 статті 60 
Закону України "Про місцеве самоврядування 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 дозвіл на безоплатну передачу з балансу кп <<Бровари
теплоенергомережа» на баланс управління праці та соціального захисту 
населення Броварської міської ради комп'ютера АРМ (автоматизованого 
робочого місця) Celeron - 2417 - Samsung - 1727 ХР, інвентарний номер 2719, 
залишковою вартіс'ПО 927,96 грн. та блока безперебійного живлеННJI Powennust 
600, інвентарний номер 2721, залиІПКОВОЮ вартістю 45,43 грн. 

2. Передачу вищевказаних основних засобів оформити згідно з вимогами 
. діючого законодавства. 

з. Контроль за виконанням цього рі класти на заступника міського 

голови Андрєєва в.о. ~ 

Секретар міської ради 

м.Бровари 
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N!! 7DI-~-P~ 

І.В.СапоЖІСО 

.. 

\~ ;". , І' 1 І І . '. r ,І .: .. ;,.... '.. 



ПОДОІІІІЯ: начальник УправліНlD! 
комунальної влаСНОСТІ 

ПОГОДЖЕНО: 

-заступник 

міського голови 

- начальник юридичного відділу 

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

- заступник голови постійної комісії 

з питань комунальної власн6сті 
та приватизації 
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мА (). БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИlВСЬКОї ОБЛАСП 
I~\ УПРАВЛIННЯКОМУНАJIЬНОіВЛАСНОСТІ 

07400, м.БроваРII, вуn.Гагвріиа. 18; тeпJфакс 8 (04494) 5-10-63 

Від q, Р6. ~ H!!,I',f? 
НаН!! за ----- Міському голові 

Антоненку В.О. 

ПОДАННЯ 

Управління комунальної власності подає на розгляд сесії Броварської 
міської ради в червні 2008 року наступні питання: 

1. Про надання дозволу на безоплатну передачу основних засобів, що 
знаходяться на балансі кп "Броваритеплоенергомережа" . 

2. Про надання згоди на безоплатне прийняття у комунальну власність 
територіальної громади м.Бровари складу військового містечка N!!20 1, що 
перебуває на балансі Київського квартирно-експлуатаційного управління. 

3. Про реєстрацію договору купівлі-продажу. 

4. Про встановлення орендної плати. 

5. Про внесення змін до Методики розрахунку і порядку використання 
плати за оренду комунального майна територіальної громади м.Бровари. 

6. .Про надання дозволу комунальному підприємству "Служба 
замовника" на відчуження 33/50 частини будинку, сараю та гаражу по 
вул.Старотроїцькій, 132-б, що перебувають у комунальній власносТЇ 
територіальної громади м.Бровари. 

Начальник Управління 
комунальної власності К.О.Вознюк 
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