
БРОВАРСЬКА МІСЬКА 
РАдА КИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ 

РІШЕННя 

ГПро безоплатне при" 
• •• ИНJnтJl У Комунальну власність І 

теРИТОРlan~НОI громади м. Бровари ~ частини 

НгазОРОЗПОДІЛ~ЧОГО пункту котельні по бульвару 
езanеЖНОСТІ, 26/2 

РОЗГJIJШyВши звернен~ ТОВ с<'латкрок-сервіс» від 14.09.2009 Н!! 37, 
Kep~~cь пунктом 2 стаПІ 60 Закону України "Про місцеве caмoBpJtДyВBHНJI в 
YКPlUВl '. враховуючи p"eK~Meндaцiї постійної комісії з питань комунальної 
влаСНОСТІ та приватизацll, МІська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. ПрИЙRJIТИ безоплатно у комунальну власність територіальної громади М. 
Бровари ~ частини газорозподinЬЧОГО пункту котельні, що знаходиться за 
адресою: бульвар Незалежності, 26/2 в М. Бровари, вартіС'ПО 21455,00 грн. (без 
ПДВ), щО перебуває на балансі та у власності ТОВ ссЛаткрок-сервіс». 

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

3. Доручити ТОВ <<'латкрок-сервіс» безопnаmо передати з балансу а кп 
<сБроваритеІШоенерroмережа» ПРИЙНJ1ТИ на баланс та обcnyгoвування ~ 
частини газорозподшьчого пункту котельні по бульвару Незалежності, 2612, як 
внесок до статутного фонду підприємс:ва. . 

4. Контроль за виконанням цього Р1ШенНJI помасти на заступника МІСЬКОГО 
голови Рудевка Б.Б. 

Виконуючий обов'язки міського 
голови - секретар ради 

м.Бровари 

Biд~I' ~"J~. 
НІ ап - 69-pf" 

І.В.Сапожко 

І 



ЬКА МІСЬКА РАДА КИlвськоl ОБЛАС11 
ЛUffНЯКО~ВОіВЛАСНОСТI 

07400. м.ІіРОВВРI" ВУJl.ГВПlріllа.18, Т. 5.10-63 

~IД ~6 . о/. A().IJ.f Н! nt/о 6 
n. аН! за ВИКОнyJочому обов'оки міського 

\ V ГОЛОВИ - секретарю радИ 

~(0~ Про винесеННJI питання на розляд Сапожку І.В. 
~ сесіі Броварської міської ради 

Управління комунальної власності подає на розгляд сесії Броварської 
міської ради в вересні 2009 року додатково наступне питання: 

1. Про безоплатне прийнятrя у комунальну власність територіальної 
громади м. Бровари ~ частини газорозподільного пункту котельні по бульв. 

Незалежності, 26/2 

Виконуюча обов'язки начальника 
Управління комунальної власності Т.І.Данюк 



ПОДАННЯ: 

Заступник начanьника 
УправлінНJI KoмyнanьHoi 
власності 

ПОГОДЖЕНО: 

заступник міського голови -

начальник юридичного 

відділу-

виконуюча обов'язки 
начальниказагального 

відділу-головний спеціаліст 
загального відділу 

заступник голови постійної комісіі 
з питань комунальної 

власності та приватизації -

~'='!~f-"'--- Т.І.Данюк 

~-+~+----+_ В.В.Руденко 

r~ 
___ ----.,;:~_=I І.J.Г.Лавер 

-
л · ttишj /JLМ.IIIипо 

,/ 

J 

-_+-Іі''7R-_Ю.А.Сердюк 



WP,~\, ... un.l'\. МІСЬКА РАДА київської ОБЛАСП 
~.'~JL..LII.I КОМYВAJIьпоі ВЛАСНОСТІ 

n~~ НІ! nt!о 6 d~ ~ 
r ~ Про винесеНИJI ПIIТIIНRJI на P03JlЦ 
~ сесії Броварської міської ради 

т.5-10-63 

ВИКОНYJочому обов'пки міського 
голови - секретарю ради 

Сапожку І.В. 

Управління комунальної власності подає на розгnяд сесії Броварської 
міської ради в вересні 2009 року додатково наступне питання: 

1. Про беЗОІШатне ПРИЙНJlТТИ у комунальну власність територіальної 
громади м. Бровари ~ частини газорозподільного пункту котельні по бульв. 

Незалежності, 26/2 

Виконуюча обов' изки начальника 
Управління комунальної власності Т.І.Данюк 
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