
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА киlвськоі ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г Про безоплатне ПРИЙИJlТТЯ у комунальну власність І 
територіальної громади м. Бровари ~ частини 
Г830розподільчого пункту котельні по бульвару 
Незалежності, 26/3 

І 

Розглянувши звернення ТОВ «Латкрок-сервіс» від 05.03.2010 Не 0503/10, 
керуючись статтею 404 Цивільного кодексу Украіни та пунктом 2 статті 60 
Закону України ,,про місцеве самоврядування в Україні", враховуючи 
рекомендації постійної комісії з питань комунальної власності та приватизації, 
міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Прийняти безоплатно у комунальну власність територіальної громади 
м. Бровари ~ частини газорозподільчого пункту котельві, що зваходиться за 
адресою: бульвар Незалежності, 26/3 в м. рровари, вартістю 21455,00 грн. (без 
ПДВ), щО перебуває на балансі та у власності ТОВ «Латкрок-сервіс». 

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

3. Доручити ТОВ «Латкрок-сервіс» безоплатно передати з балансу, а кп 
<<Броваритеплоенергомережа» прИЙНЯТИ на баланс та обслуговування ~ 
частини газорозподільчого пункту котельні по бульвару Незалежності, 26/3, JП( 
BH~qQ1(J.ip статутного фонду підприємства, з послідуючим укладанням договору 
сервітуту на користь ТОВ «Латкрок-сервіс» для обслуговування обладнання, 
яке знаходИться в частині будівлі що передається. 

4. Комунальному підприємству <<Броваритеплоенергомережа» внести 
відповідні зміни до статутного фонду та бухгалтерського обліку підприємства. 

5. Контроль за виконанням цього ~~ОКJIасти на заступника міського 
голови Руденка В.В. ~ 11. f І Н ~ 
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поДАННЯ: 

начanьник Управлін~ 
KOMyнanЬHOЇВn8CHOCTI-

пОГОДЖЕНО: 

заступник міського голови ~ 

начальник юридичного 
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Виконуюча обов'язки 

начальника зaranьного 

відділу-головний спеціаліст 
загального відділу 

заC'l'YПНИIC голови постійної Комісії 
з питань КОмунальної 
власності та приватизації _ 
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