
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА киfвської ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

гПро B~eCeННJI змін до рішення Броварської міської І 
paд~ В1Д 05.08.2010 N!! 1596-87-05 «Про безоплатне 
ПРИИНJIтгя у комунальну власність територіальної 
громади м. Бровари зовнішніх інженерних мереж 
ВАТ «ПДБП-2» 

. Р~зг~ПІИ подання Управління комунальної власності Броварської 
MICЬ~OI ради ВІД. 17.08.2010 N!! 437106, керуючись пунктом 5 стат 60 Закону 
Украши "Про МІсцеве самоврядування в Україні", враховуючи рекомендації 
постійної комісії з питань комунальної власності та приватизації, міська рада 

ВИРІШИJЇA: 
1. Внести наступні зміни до рішення Броварської міської ради від 

05.08.2010 N!! 1596-87-05 <<Про безоплатне приЙНJIТГЯ у комунальну власність 
територіальної громади м. Бровари зовнішніх інженерних мереж ВАТ 
«ПДБП-2»: 

1.1. в пункті 1.1. вартість зовнішньої мережі водопроводу по вул. М. 
Лагунової, 4 Б - цифру «11097,25» грн. замінити на «110907,25»; 

1.2. в пункті 1.2. в підсумковому рядку загальної вартості зовнішніх 
мереж газопостач8ШіЯ - цифру «2379» грн. замінити на «542506,83»; 

1.3. викласти п. 2 в новій. редакції: <<ПрИЙНЯТИ безоплатно вартість 
капітального ремонту обладнання в існуючій каналізаційній насосній станції 
Н!! 4 по вул. Шевченка в м.Бровари Київської області, який здійснений за 
рахунок коштів інвесторів та перебуває на балансі ВАТ <<Постійно-діючий 
будівельний поїзд N!! 2» на суму - 771754,04 грн. з ПДВ; 

1.4. викласти п. 4 в новій редакції: «Доручити ВАТ <<Постійно-діючий 
будівельний поїзд N!!2» безоплатно передати з балансу, а комунальному 
підприємству Броварської міської ради <<Бровариводоканат) прИЙНЯТИ на 
баланс та обслуговуваиня вищевказані об'єкти, як внесок до статутного 
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ПОДАВВЯ: 

НачanьниК Управління 
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поГОДЖЕНО: 
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відцілу - головний спеціаліст 
загального відцілу 

заступник голови :комісії 

з питань КОМУН8JПiноі 

власності та приватизації 

000529 

с ~ввep 

-ГI-~ / 
Г' ", 

Л.М.llIиnо 

/+-:~----
Ю.А.СердюJC 


	0020
	0021

