
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

Гпро безоплатне прийнятrя у комунальну власність І 
територіальної громади м. Бровари зовнішніх теплових 
мер~ж до житлових будинків N!!N!! 66 та 66а по 
вул. Короленка в м. Бровари 

На підставі рішення Броварської міської ради від 29.12.2009 Н!! 1350-77-05 
,,про надання згоди на безоплатне ПРИЙНJ1тrя у комунальну власність 
територіальної громади м. Бровари зовнішніх теплових мереж до житлових 
будинків N!!N!! 66 та 66а по вул. Короленка в м. Бровари", керуючись пунктом 2 
cTaтri 60 Закону Украіни ,,про місцеве само~рядування в Украіні", враховуючи 
рекомендації постійної комісії з питань комунальної власності та приватизації, 

міська рада , 

ВИРІІПИЛА: 

1. Прийняти безоплатно у комунальну власність територіальної громади 
м. Бровари зовнiпmі теплові мережі до житлових будинків N!!N!! 66 та 66а по 
вул.Короленка в м. Бровари, протJIЖНiстю 255,5 мlп та вартістю 608,7 тис.грн., 
що перебувають у власності інвесторів та на балансі об' єднання співвласників 
багатоквартирного будинку <<Житловий комплекс Короленка 66». 

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

3. Доручити ОСББ <<Житловий комплекс Короленка 66» безоплатно 
передати з ралансу, а кп <<БроваритеплоенергомереЖІ!» прИЙНЯТИ на баланс та 
обслуговування зовнішні теплові мережі до житлових будинків N!!N!! 66 та 66а 
по вул. Короленка в м. Бровари, JП( внесок до статутного фонду підприємства 

4. Ко~альному підприємству <<Броваритеплоенергомережа» внести 
відповідні ~міни до статутного фонду та бухгалтерського обліку підприємства. 

5. Контроль за виконaннJIМ ~ .' . ння покласти на заступника міського 
В 'Н а голови Руденка.В. . ~ 9-, О 
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І.В.Сапожко 

ЗАТ .6poe8pA1f8 ~pНII. 2ООВ р. З8м. НІ 1751-1f111D 



ПОДAJlВЯ: 

Начальник управл~ 
комунальної власНОСТІ 

пОГОДЖЕНО: 

заступник міського голови -

начальник юридичного 

відділу -

начапьникзaranьиого 

відділу-

.' . 
заступник голови постійної Комісії 
з питань Комунальної 

власності та прИватизації _ 
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