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БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА ,.....". ..... І 

Г І 
Про . безоплатне ПРИЙНЯ'П'JI у комунальну 
влаСНІСТЬ територіальної громади м. Бровари 
жи:лового фонду, що перебуває на балансі 
КИІВСЬКО.ГО ?~лаСНQГ~ державного підприємства 
по плеМІННІИ справІ в тваринництві" Київське 

облдержплемпідnриємство" 

~оз~~ши ~BepHeHHJI Київського обласного державного підприємства по 
~ем1НН1И спраВІ в тваринництві "Київське облдержплемпідприємство" 
B~ 11.11.2009 N!! 125, враховуючи рішенНJI Броварської міської ради 
вІД 26.10.2006 N!! 130-10-05 <<Про HaдaнНJI згоди на безоплатне ПРИЙНJlТrЯ у 
комунальну власність територіальної громади м. Бровари житлового фонду, що 
перебуває на балансі Київського обласного державного підприємства по 
племінній справі в тваринництві "Київське облдержплемпідприємство", 
керуючись пунктом 2 ста'П'і 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 о 
власності та приватизації, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. ПрИЙНJIТИ безоплатно У комунальну власність територіальної громади 
м. Бровари житлові будинки по вул. Кутузова N!!N!! 69А, 69Б, 71, 71А, 73, 7ЗА, 
75, по вул. Будьо1ШОГО N!!N!! 1, 3, 5, 7, та по вул. Чкалова N!!N!! 7, 9, що 
перебувають на балансі Київського обласного державного підприємства по 
племінній справі в тваринництві "Київське Облдержпл~~иємство". 

2. Комісії по передачі вказа~ ЖИ~ЛОВИ?' бу~НК1В ЗД1Иснити передачу та 
оформити акти приймання-передаЧІ, у ВІДПОВІДНОСТІ д~ чинного законодавства. 

з. Доручити Київському обласному держав~ому Підприємству по ІШемівній 
спр:ші в тваринництві "Київське облдержплемп1дnPИЄМСТВО" переда~ з ба:'ансу ; 
(з ВІДповідною технічною документаціЄЮ), а кп ,~Служба замовника прИИНJIТИ 
на баланс та обслуговування вищевказані ЖИТЛОВІ будинки та внести відповідні · 
зміни в бухгалтерський облік підприємства. . 

4. Доручити Київському обласному держав~ому mдпри~ству по племіниій о 
справі в тваринництві "Київське облдержплемп1дnPИЄМСТВО передати з балансу 
(з відповідною технічнОЮ документаціЄЮ), а Броварсь~о!dY оо районному 
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підрозділу ЗАТ С&А.Е.С.КиіВОбленерго" прийняти на баланс та обcnyrовувaннJI 
зовні~ enеIttpомережі загальною ПРОТJlЖНіcno 450 ПоМ. до житлових 
будииюв, вказаних у пункті 1 цього рішення. 

5. ДОРУЧИТИ Київському обласному державному підприємству по ІШемінній 
справі в тваринництві "Київське облдержппемпідприємство" передати з балансу 
(з відповідною технічною документацією), а Броварській філії ВАТ 
,,І<иівобnraз" npиiburrи на баланс та обслуговування зовніпmі мережі 
газопостачанНJI загальною ПРОТJlЖНіcno 45б п.м. до житлових будинків, 
вказаних у пункті 1 цього рішення. 

б. Конtpоль за виконанНJIМ цього р. еmiЯ покласти на заступвиха міського 
r • "L! _. ,', 

голови Руденка В.В. .' _' .: ___ ~,,;: tS"':~\ 
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І.В.Сапожко 



поДАННЯ: 

Заступник начальника 
уnpавлїНW1 комунальної 
власності 

поГОДЖЕНО: 

заступник міського гол~ви -

начальник юридичного 

віддiny-

начальвикзагального 

віддiny-

заступник голови постійної комісії 
з mпaвь комунальної 

масиості та приватизації -

r# ~F--,'І'У--__ Т.І.Дamor 
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І.г.Лавер 
---==---

Н.1.гиа'[lOl 

IO.A·cep~ 
_----''-д6:J--


	0020
	0021
	0022
	0023

