
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА киlвської ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

Г І 
Про надання згоди на передачу бюветів питного 
водопостачання з балансу кп «Служба 

замОВНИка» на баланс кп БМР 
(d)ровариводоканал» 

( 

Розглянувши звернення комунального підприємства «Служба 
звмовника» від 10.08.2010 N2 01-2066, керуючись пунктом 5 статті 60 Закону 
Украіни "Про місцеве самоврядування в Україні", враховуючи рекомендації 
комісії з питань комунальної власності та ПРJlватизації, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл комунальному підприємству «Служба замовника» на 
передачу бюветів питного водопостачання, на баланс та обслуговування 
комунальному підприємству Броварської міської ради (<Бровариводоканam>, 

JIК внесок до статутного фонду підприємства, згідно з додатком. 
2. Керівникам вказаних підприємств, передачу основних засобів 

оформити згідно з вимогами діючого законодавства та внести відповідні зміни 
до бухгалтерського обліку. 

з. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

міського голови Андрєєва В.О. 

Виконуючий обов 'язки міського 
голови - секретар міської ради . 

м. Бровари 'І) 
від 5-/ о/'-Лlf-l JO~ 
N2 -1&11- (/,f-o~ 

І.В.Сапожко 

ЗАТ ,.5poupo_ Op~2QDIp. 3811. НІ 275 • .aюD 



поДAJlllЯ: 

Начальник управління 
КОмyRальноівласності 

поГОДЖЕНО: . 

заступнИК міського голови 

начальник юридичного 

відділу 

виконуюча обов'язки 
начальиихазагального 

• • v· • 
ВІДДІЛУ - головнии спеЦlал1СТ 

зaraльного відділу 

заступник голови комісії 

з питань комунальної 

власності та приватизації 

000401 

_--I~~_ B.O.AIfJIpєQ 

, /"'; 
г---cзz---"'~.....; 

_____ І.Г.Лавер 

/ 
'1 Ю.А.СерДtOl ___ ~тИ-



1 

Додаток 

до рішення MiCЬKolp~ ,
від.1IIР.k!fNР. /fP{1'-t!ff-tJ!J . 

Перелік основних засобів кп «Служби замОВНИКа», 
що передаюТЬСJl на баланс кп БМР «Бровариводоканал» 

НР. Назва основних 
з/п засобів 

1 2 

1. 
Бювет по 

б льв.Незanежності 

2. 
3. Бювет по в л.ОлімпіЙськіЙ 

4. 
Бювет в парку 

<<11 иозе НИЙ» 

5. 
Павільйон бюветноro 
водопостачання 

6. 
Колонки бюветні 

Виконуючий обов'язки міського 
голови - секретар ради 

Інвентар 
ний 

номе 

3 

2025 

2019 
2043 

2026 

2087 

2024 

Первісна Залишкова 
вартість, вартість, 

н. н. 

5 7 

452853,22 312695,61 

122627,00 86585,65 
312782,00 159258,78 

244684,07 171253,32 

1054757,14 856067,95 

172692,88 123938,18 

2360396,31 1709799,4 

І.В.Сапожко 

. 



ПОДАННЯ: 

НаЧ8JJЬНИК УправnіННJI 
KOМYHaпЬHOЇвnacHocTi 

ПОГОДЖЕНО: 

заступник міського голови 

----і~~:.=;L..- К.О.Вознюк 

__ ~~~_ В.О.Андрєєв 



БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА київської ОБЛАСn 
УПРАВJІІВВЯ КОМYIIAJIЬиоі ВЛАСНОСТІ 

07400, м.БроваРII, ayn.rarapillD, J 8, т. 5-J 0-63 

Бід 1,:(, 01 ~t:) N!!,fз fff!)6 
НаН!! за -----

Про розгJIJIД питаннь на с сії 
Броварської міської ради 
серпні 201 О року 

ИКОlfYIочому обов'язки міського 
голови - секретарю ради 

Q~t7I~. 
f 

іИУlDJIJ~Е[(DЇ ~oc· о є на po3ГJDlД сесії Броварської міської 
ради в серпні 201 О Р наступні п .. t-... ·ІЬ.. .. 

1. Про надання оди на безо е прИЙНJlТrЯ у комунальну власність 
територіальної громади м. ровари квартир, що перебувають у 
державній власності в особі Служби безпеки Украіни. 

2. Про надання дозволу на передачу автомобіля БАЗ 2107, що перебуває на 
балансі нвцтм. 

з. Про передачу бюветів питного водопостачання з балансу кп «Служба 
замовника» на баланс та обслуговування кп БМР <сБровариводоканат). 

4. Про BHeCeННJI змін до рішення Броварської міської ради від 05.08.201 О Н!! 
1596-87-05 <<Про безоплатне ПРИЙНJIТТЯ у комунальну власність 
територіальної громади м.Бровари зоввїППІіх інженерних мереж ВАТ 
«ПДБП-2». 

5. Про надання згоди на безоплатне прИЙНJlТrя у комунальну власність 
територіальної громади м. Бровари трансформаторної підстанції ш-
979 з електричними мережами. 

6. Про встановлення пільгової орендної плати. 
7. Про затвердження доповнення до переліку об'єктів, що перебувають у 

комунальиій власності територіальної громади м. Бровари та пiдляraють 
приватизації у 201 О році. 

Начальник Управління 
КОмyRальноївласності К.О.Вознюк 


	4-Рішення №1621-88-05 сесія №88 від 31.08.2010
	0015
	0016
	0017
	0018

	4-Рішення №1621-88-05 сесія №88 від 31.08.2010-інформація
	0019


