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Г Про безоплатне ПРИЙНJJТrJl у ~_:. 
власність територіальної громади м.Бровари І 
нерухомого майна, що перебуває на балансі 

Броварського об'єднаного міського військового 
комісаріату Київської області 

Враховуючи рішення міської ради від 29.12.2005 Н!! 879-41-04 «Про 
надання згоди на прийняття до комунальної власності територіальної 

громади м.Бровари нерухомого майна, що перебуває на балансі Броварського 
об'єднаного міського військового комісаріату Київської області», керуючись 

пунктом 2 та пунктом 5 статті 60 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації комісії з питань 
комунальної власності та приватизації, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Прийняти безоплатно у комунальну власність територіальної громади 
м.Бровари нерухоме майно, що перебуває на балансі Броварського 
об'єднаного міського військового комісаріату Київської області, за адресою: 
м.Бровари, Київська область, вул.Грушевського,2, згідно з додатком. 

2. Комісії по передачі вищевказаного майна здійснити передачу та 
оформити акт приймання-передачі, згідно з чинним законодавством. 

З. Доручити комунальному підприємству «Служба замОВНИК8» прийняти 
на баланс та подальше обслуговування нерухоме майно, що перебуває на 
балансі Броварського об' єднаного міського військового комісаріату 

Київської області. 
4. Військовому комісару Броварського об'єднаного міського військового 

комісаріату Київської області та генеральному директору кп «Служба 
замОВНИК8» внести зміни в облік ос . асобів на підставі відповідних 
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ПодаllНЯ : начальниК УправліН~ 
комунальної власнОСТІ 

ПОГОДЖЕНО: 

- секретар ради 

- заступнИ1С міського голови 

- начальник юридичного відділу 

- начальник загального відділу 

- голова комісії з питань 
комунальної впасності 
та приватизації 
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Додаток 
до рішення Броварської міської ради 

від,а_нvl ~N!!IJ'·fl) .. ()§' 

Перелік нерухомого майна, що перебуває на 
балансі Броварського об'єднаного міського 
військового комісаріату Київської області 

N!! Назва основних Інвентарний Кількість (шт.) Балансова 
зlп засобів номе 
1. Земельна 10110001 

2. 1 747606,00 
3. 107506,00 

2011 016,00 

Секретар ради І.В.Сanожко 



Подання: 

начальник Управління 
комунальної власності 

ПОГОДЖЕНО: 

заступник . 
МІСЬКОГО голови 

__ -~~~O---- Ю.П.РогатrОl( 


	0064
	0065
	0066
	0067

