
БЕРЕЗАНСЬКА МІСЬКА РАДА
БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
п`ятдесят третьої чергової сесії восьмого скликання

26.01.2023 м. Березань № 34

Про безоплатне приймання
транспортних засобів у
комунальну власність
Березанської міської ради

Відповідно до статей   26,  59,  60   Закону України   „Про місцеве
самоврядування в Україні“,  на підставі договорів дарування між
Муніципалітетом Пуллаха-ім-Ізарталь та Березанською міською радою від
07.09.2022,  від  12.12.2022,  з метою поліпшення матеріально-технічної бази
комунальних підприємств та бюджетних закладів,  Березанська міська рада

ВИРІШИЛА :

1. Прийняти безоплатно від Муніципалітету Пуллаха-ім-Ізарталь
(Німеччина)  у комунальну власність Березанської міської ради транспортні
засоби:

№
п/п

Найменування Марка Реєстрацій
ний  номер

Ідентифікацій
ний номер

Кільк
ість,
од.

Вартість,
Євро

Рік
випу
ску

1.  Автомобіль
швидкої
медичної
допомоги

МERSEDES
Daimler
Chrysler

АІ0218ОХ  WBD9036121R
523609

1 16  000  2003

2.  Автомобіль VOLKSW
AGEN

універсал

АІ0213ОХ  WV2ZZZ7HZK
H041008

1 16  000  2018



3. Автомобіль
спеціального
призначення

MAN
TGL10.210

ВL

АІ6789РВ WMAN05ZZ18
Y209445

1 42 000 2008

2. Передати автомобіль швидкої медичної допомоги, реєстраційний
номер АІ0218ОХ, в оперативне управління та на баланс Комунального
некомерційного підприємства „Центр первинної медико-санітарної
допомоги“.

3.  Передати автомобіль VOLKSWAGEN, реєстраційний номер
АІ0213ОХ, в оперативне управління та на баланс Відділу освіти виконавчого
комітету Березанської міської ради.

4. Передати автомобіль спеціального призначення МАN, реєстраційний
номер АІ6789РВ, у господарське відання та на баланс Комунального
підприємства „Березанькомунсервіс виконавчого комітету Березанської
міської ради“.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію
міської ради з питань земельних відносин, будівництва, архітектури,
інфраструктури та інвестицій, комунальної власності, екології, благоустрою та
на першого заступника міського голови Хруля Р.Ф.

Міський голова                                                               Володимир ТИМЧЕНКО



Рішення розроблено відділом економіки, комунальної власності та
енергоменеджменту  виконавчого комітету Березанської міської ради

Начальник відділу Наталія ІВАЩЕНКО

ПОГОДЖЕНО:

Секретар міської ради

Перший заступник міського голови

Сергій ГУРА

Руслан ХРУЛЬ

Завідувач юридичного сектору Людмила ОЛЕКСІЙЧУК

Уповноважена особа з питань
запобігання та виявлення корупції Ірина МАРТИНЕЦЬ

Голова постійної депутатської
комісії міської ради з питань
земельних відносин, будівництва,
архітектури, інфраструктури та
інвестицій, комунальної власності,
екології, благоустрою Юрій ІВАНЧУК





023865


