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РІШЕННЯ 

Г Про безоплатне ПРИЙНЯїfЯ у комунальну І 
власність територіальної громади м.Бровари 
центрального теплового пункту та тепловоі 

мережі до житлового будинку по вул. 
Грушевського, 7 

на підставі рішення Броварської міської ради від 25.07.2008 Н!!788-40-
05 <<Про надання згоди на безоплатне прийняття у комунальну власність 
територіальної громади м. Бровари центрального теплового пункту та 

теплових мереж до житлового будинку по вул. Грушевського, 7», керуючись 
пунктом 2 та 5 статті 60 Закону України "Про місцеве самоврядування в 
Україні", враховуючи рекомендації комісії з питань комунальної власності 

та приватизації, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. ПрИЙНЯТИ безоплатно у комунальну власність територіальної громади 
м.Бровари центральний тепловий пункт по вул.Грушевського, 7, балансовою 
вартістю 1147582,44 грн., та теплову мережу до житлового будинку по вул. 
Грушевського, 7, довжиною 384 мlп, балансовою вартіспо 31 ОО 17,60 грН., 
що перебувають на балансі тов "Броварський заводобудівельний 

комбінат" . 
2. Комісії по передачі вищевказаних об'єктів здійснити передачу та 

оформити акт приймання-передачі, у відповідності з ЧИННИМ 

законодавством. 

3. Доручити кп ,,Броваритеплоенергомережа" прийняти на баланс та 
обслуговування центральний тепловий пункт та теплову мережу до 
житлового будинку по вул. Грушевського, 7, як внесок до статутного фонду 
підприємства. 
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ПОГОДЖЕНО: 

-заступник 

міського голови 
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- начальник юридичного відділу 

- начальник загального відділу 

- заступник голови комісії з питань 
комунальної власності ' 
та приватизації 
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ПОДАННЯ 

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

1. Про безоплатне прийнятrя у комунальну власність територіальної 
rpомади м. Бровари центрального теплового пункту та теплових 

мереж до житлового будинку по вул. Грушевського, 7. 
2. Про безоплатне прийнятrя у комунальну власність територіальної 

rpомади м. Бровари квартири N!!126 в житловому будинку по вул. 
Возз' єднання, 9. 

З. Про надання дозволу комунальному підприємству «Служба 
замовника» на списання основних засобів, що перебувають у 

нього на балансі. 
4. Про встановлення орендної плати. 
5. Про внесення змін до Положення про порядок передачі в оренду 

майна територіальної ГРОМади м.Бровари, затвердженого 
рішеННJIМ Броварської міської ради від 26.07.2007 N!!З86-24-0S. 

Заступник начальника Управління L/ 
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