
," I)-~ . а "r- (){,. 
~ о"7)/' Cf.t(.. 

l6/2. 9, 

~O 

БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КиУвськоУ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г Про Ilада~ня згод~ на ПРИЙНЯ1Тя до l 
к~муналЬНОI влаСНОСТІ територіальної громади 
МІста Бро~ари нерухомого майна, що перебуває 
ІІа балаНСІ Броварського об"єднаного міського 
віііськового комісаріату Київської області 

Розглянувши лист Головного квартирно-експлуатаційного управління 
Збройних Сил України від 03.10.05 N!! 303/11415289, лист Броварського 
об"єднаного міського військового комісаріату Київської області від 26.05.05 
N!! Ф/І010, на підставі акту Державної приймальної комісії про ПРИЙНЯ1Тя в 
експлуатацію закінченого будівництвом об"єкту від 29.12.89, керуючись 
статгею 25, пунктом 2 ста1Ті 60 Закону України "Про місцеве 
самоврядування в Україні", враховуючи рекомендації комісії з питань 
комунальної власності та приватизації, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати згоду на ПРИЙНJIТI'я до комунальної власності територіальної 
громади м.Бровари нерухомого майна, що перебуває на балансі Броварського 
об"єдНаного міського військового комісаріату Київської області по вул. 
ГрушеВСЬКОГО,2. 

2. Управлінню комунальної власності в установленому п~рядку 
організувати роботи по інвентаризації майна, що пропонується до приинятгя 
У комунальну власність, та по визначенню балансоутримувача 
~ищезазначеного майна. 

3. Контроль за викона!!" -uь..ого рішення покласти на першого заступника 
міського голови Кия иUю 'аАН іі 
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ПодаllllП: начальник Управлінн~ 
комунальної власносТІ 

ПОГОД)КЕНО: 

- секретар ради 

- перший заступник 

міського гоnови 

- завідуюча юридичним відділом 

- завіДУlоча загальним відділом 

- гоnова комісії з питань 
комунальної власності 
та приватизації 
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Міському Голові міста Бровари 
АНТОНЕНКУ В.О. 
07400, М. БроО1И' вул. ГагарінІ, 15 
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власності п имі ення Б ов с г 'є н'- . . 
~івлі і споруди Брова~ськог~ об'єдн иськовог арІату _ 

~а~~жать до сфери упраВЛІННЯ t не перебувають на обліку фонді 
1 а о оро ",' ки ПІсля роз ормування Дарницької 

.КЕЧ району були передані місцевим ОРГанам самоврядування. 
При цьому, слід зауважити, що Законом України ·'Про загальний 

військовий обов'язок і військову службу" від 25.03.92 N!! 2232-ХП (із 
внесеними змінами і доповненнями), зокрема п. 3 СТ.43 глави ІХ 
передбачено, що місцеві державні адміністрації та органи місцевого 
самоврядування забезпечують військові комісаріати службовими будинками, 
пjдсобними господарськими приміщеннями і приміщеннями ДJUI призовних 
пунктів, здійсюоють поточниfi і капітальний ремонти цих будинків та 
приміщень, забезпечують військові комісаріати комунально-побyrовими 
послугами (освітленням, водопостачанням, тощо). 

Враховуючи викладене, Міністерство оборони Украіни немає 
правових підстав надавати доз~іл або заперечувати виконкому Броварської 

J • . ' 
міської ради на реєстрацію ~aBa влаСНОСТІ на вказанІ ПРИМІщення за 

територіальною громадою Міі Бровари. 
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