
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА київської ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г Про ~езоплатне приЙНJrrrЯ у комунальну І 
влаСНІСТЬ територіальної громади 

м.Бровари ХІМІЧНОГО деаератора в 
котельній по вул.Шевченка, 21/1 

На підставі рішення Броварської міської ради від 20.11.2008 
Н! 915-49-05 (<Про надання згоди на безоплатне прИЙНЯТТя у комунальну 
власність територіальної громади м.Бровари хімічного деаератора в 
котельній по вул.Шевченка, 2111», керуючись пунктом 2 та 5 статті 60 
Закону Украіни ,,про місцеве самоврядування в Украіні", враховуючи 
рекомендації комісії з питань комунальної власності та приватизації, 
міська рада 

ВИРІІІІИЛА: 

1. ПрИЙНJIТИ безоплатно у комунальну власність територіальної 
громади м.Бровари хімічний деаератор в котельній по вул.Шевченка, 
2111, балансовою вартістю 13024,83 грн., що перебуває на балансі ОП 
({БроваРИПРОND.КИТлобуд». 

2. Комісії по передачі вищевказаного об' єкта здійснити передачу та 
оформити акт приймання-передачі, У відповідності з чинним 
законодавством. 

3. Доручити ОП ({Броварипромжитлобуд» передати а кп 
,,Броваритеплоенергомережа" прИЙНЯТИ на баланс та обслуговув8.ННJI 
хімічний деаератор в котельній по в~л.Шевченка, 21/1, JII( внесок до 
статутного фонду підприємства./. .. :,';' ~~. ..... 

4. Коmpоль за викон~~~~г~. РИПI~mUI 
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ПОДАННЯ: 

виконуюча обов'язки начальника 
Управління комунальної 
власності-заступник 
начальника Уп~aвnіННJI 

ПОГОДЖЕНО: 

заступник міського голови -

начальник Юридичного 

Відцілу-

начальник загального 
ВЇДЦЇлу._ 

заступник голови постійної комісії 
з питань КОМУНальної 
власності та Приватизації _ 
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--I-t---f--- В.В.Руденко 
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І.Г.Лавер ------

~ Нl.Гватюх 
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Ю.А.СерДJOІС 
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БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА київськоl ОБЛАСТІ 
'УПРАВJlI н нЯ КОМУНАльноl ВЛАсносТІ 

07400, м.БРОВВРII, вул.Гагарінв. 18; тen/факс 8 (04494) 5-10-63 

Від {I~,# . ,fI.и/~ Н!! ~tA--C~ 
Виконуючому обов'язки міського 
голови - секретарю ради 
Сапожко І.В. 

Нах!!_----

{?а"О! 
оДАВНЯ 
сності подає на розгляд сесії Броварської 
наступні питання: 

~. про надання дозволу комунальним підприємствам та 
op~aц1JlМ на списання основних засобів, що перебувають у них на 
баланСІ. 

2. Про безоплатне прИЙНJlТrя у комунальну власність 
територіальної громади м. Бровари хімічного деаератора в котельній по 
вул. Шевченка, 21/1. 

3. Про внесення змін та доповнень до рішення Броварської міської 
ради від 22.02.2008 Н!! 625-33-05 <<Про затверджеННJI міської програми 
оформлення прав власності на нерухоме майно територіальної громади 
м. Бровари на 2008 рік. 

4. Про надання дозволу на безоплатну передачу вартості об'єктів 
будівництва, реконструкції та капітального ремонту, що перебувають на 
балансі відділу капітального будівництва броварської міської ради. 

5. Про затвердження Положення про порядок передачі в оренду 
майна територіальної громади м. Бровари в новій редакції 

6. Про затвердження Методики розрахунку і порядку використання 
плати за оренду комунального майна територіальної громади м.Бровари 

в новій редакції . . . 
7. Про затвердження тип~вого дoгo~opy ope~ ~lДYально 

визначеного (нерухомого або ПІШОГО) манна теРИТОРlальНОI громади 
м.Бровари (в новій редакціі). 

8. Про затверджеННJI типових додаткових угод до дoг~~opy opeH~ 
нежитлових приміщень, що знаходяться в комунальши власносn 

r територіальної громади м.Бровари... .. . 
9. Про встаиовлеВВJI пільГОВОI ореВДВОl плати'..... . 
1 О П '"''I'V чинності рimеlШJl БроваРСЬКОl МІСЬКОI ради в1Д . ро Bтpu. .. " • 

16.10.2008. Н!! 891-47-05 <dIpo затвердже~ доповне.ННJI до п~реЛl~ 

б' . бувають У комуиальВlИ влаСНОСТІ теРИТОРlальНОl 
о ЄКТІВ, щО пере '" 2008 . 
громади м.Бровари та пїДJIJlfають приватизацll у РОЦІ» 

Начальник Управліввя 
Комунальної власності 
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