
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИУВСЬКОУ ОБЛАСТІ 
РІШЕННЯ 

г П.ро безоплатну передачу з балансу комунального l 
ПІдприємства "Служба замовника" на баланс 
управ~іння освіти вбудованого приміщення по 
вулиЦІ М.Лагунової, 9 

Розглянувши звернення управління освіти від 11.11.05 Н!! 1160/1, 
керyt~чись ПУНК:ОМ 31 частини 1 статті 26 і пунктом 5 статті 60 Закону 
УкраІНИ "Про МІсцеве самоврядування в Україні" та Законом України Про 
передачу об"єктів права державної та комунальної власності", врахов;'.очи 
рекомендації комісії з питань комунальної власності та приватизації, міська 
рада 

ВИРІШИЛА: 
1. Надати дозвіл на безоплатну передачу вбудованого приміщення по 

вул. М.Лагунової,9 з балансу комунального підприємства "Служба 
замовника" на баланс управління освіти. 

2. Надати дозвіл комунальному підприємству "Служба замовника" 
використати результат експертної оцінки вартості вбудованого приміщення 
nлощеlO 329,2 кв.М. по вул. М.Лагунової ,9, проведеної станом на 16.12.05, як 
залишкову балансову вартість в сумі 583782 гривні ОО копійок (без 
врахування ПДВ) . 

3. Головному бухгалтеру комунального нідприємства "Служба 
замовника": 
. 3.1. . Скласти розподільчий баланс житлового будинку по 

вул.М.Лагунової,9. . .. 
3.2. Вбудоване приміщенНJI площеlО 329,2 K~.M. взяти на оБЛІК як окреМИI. 

інвентарний об"єкт з урахуванням п.2 даного РІшення. . 'v 

4. Керівникам вищевказаних підприємства T~ УПР~ВЛІН.~ ЗДІИСН.ИТИ 
передачу з балансу на баланс вищеза~начеНОІ O~IKOBOI ОДИНИЦІ. В 
установленому порядку та відобразити ЗМІНИ в складІ основних засоБІВ, 
згіДIІО з актами приЙмаИН.~;!lерс~. . 

5. l(онтроль за викОиliннJtм~ ого РlшенНJ1 покласти' на першого 
, '1 I~J. "f' ~ А 

заступника міського:гЬловk .. .IOJЯ 10.. 
• '~'\I ':J/ І ~ ~ f1 ~ 

Міський голо~~';'( і ~~~.'I 
\~ . .,:" ...... ~ .. 

'Б \ ." " М. р' овари \у" -- -- І) 
"....... ... ....А 

~iд _СІСЯ -/J. p..J" ':' .. " і 1'4 'С,. 
N!! _J'#-оГ-#-!-'І)f "'-:.-

В.О·Антоненко 

~ . ',! ::: ~ ... ' , ... ". " .' . 



ПОДОІІІІЯ : начальниК УправліНН~ 
комунальної влаСНОСТІ 

ПОГОДЖЕНО: 

- секретар ради 

- перший заступник 

міського голови 

- завідуюча юридичним відділом 

--н,k--t-- Л.В.ЧеРНИШова 

, с:> 

С::-а' , ІІ Лавер 

- завідуюча загаль~ відділОМ ~:=o ...... ___ H.I.ГHaТJOK 

- голова комісії з питань 
комунальноївласно~ 
та приватизації 

. . . 
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_____ ~B.I.дBopHiK 



БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
УПР АВJIIIIВЯ ОСВІТИ 

07400, М. Бровари, вул. Гaraрїиа,18, тел (04494) 5-14-81, 5-14-82 
';Ід 11.1(. OS= Н!! 1іЄ()/1 
Ha~ за __ __ 

ШавОВRИЙ Вікторе Олександровичу! 

Міеькому голові 
АlПоненку в.о. 

у зв'J13КУ З ТИМ, щО приміщеВВJI площею 316 Jl- по вул. М. Лаryновоі, 9 

було реконструйоване під гуртожиток ДПJI працівників освіти М. Бровари, 

видатки на реконструкцію проводились через упрВВJIЇввJI освіти, просимо 

~ести ва розгJDIД чергової сесії Броварської міської ради IV сКJIИК8ННJI 

ПИТ8ВВJI про передачу вказавого приміщеВВJI з балансу комунального 

підприємства "Служба замовника" на балавс упрВВJIЇввJI освіти. 

Ввко~ча o6o~'JI3IC11 ва .. альввка~ 
упраМIВВJI оевlТИ, l 
заетупввк вачальника 

ІІІІС. n"ceнlfD л.в. 
mа. (04494) 5-14-81 
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