
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
РІШЕННЯ 

г Про . безоплатне прийнятrJl у комунальну 
влаСН1СТЬ :ериторіальної громади м. Бровари 
дитячого 1ГРОВОГО комплексу по бульвару 
Незалежності, 2 

РозгJIJlН}'ВШИ клопотання Торгового Дому «Композит - Сервіс» від 
17.09.2007 N!!2-6/З979, керуючись пунктом 2 та 5 статті 60 Закону Украіни ,Дро 
місцеве самоврядування вУкраїні", враховуючи рекомендації комісії з питань 
комунальної власності та приватизації, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. ПрИЙНЯТИ безоплатно у комунальну власність територіальної громади 
м.Бровари дитячий ігровий комплекс балансовою вартістю 98160,20 грн. за 
адресою м.Бровари бульв. Незалежності, 2, та перебуває на балансі Торгового 
Дому «Композит-Сервіс». о 

2. Доручити кп «Служба замовника» безоплатно прИЙНJlТИ на баланс та 
обслуговування дитЯЧИЙ ігровий комплекс по бульв. Незалежності, 2, JП( внесок 
до статутного фонду підприємства. 

з. Передачу вищевказаного об'єкта оформити згідно з вимогами діючого 
законодавства. 

4. Контроль за виконанням цьoгo.-E.iIp~ покласти на заступника міського 
голови В.О.Андрєєва. . ~ а ; /ot 
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бов'JlЗКИ начальника 
ПодаввSI : вико~qа о n'"-ної власності 

УІІР,aвJI11P.fЯ Ko~HUoI"" 

ПОГОДЖЕНО: 

-заступник 

міського голови 

виконуюча обов'язки начальника 
• • и· • 

юридичного в1ДД1РУ. -. головнии спеЦІалІСТ 
юридичного відцілу 

- виконуюча обов"JlЗIСИ начальника 
загального відділу - головний спеціаліст 
загального відділу 

- голова комісії з питань 

комунальної власності 
та приватизації 
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ТОРГОВИЙ ДІМ "КОМПОЗИТ - С 
•• 01001, а/с 161-8, •• 8 (044) 53 ~2-47 == Украіна, м. Киів == info .com.ua 
•• _ПРОММDlClоа,4 • ~1~ 

n.l. ~ . сь ому голові 

~
C- п / R,. () 'І' , 3 -<J М. Бровари _. ~ (" рг rЛ!' Антоненко в.о. 

~ ~, #fc І · {(f.o§·f)l 

Просимо прийняти на баланс міста ДИТЯЧИЙ майданчик, JП(ИЙ ми 

оплатили та встановили за адресою: вул. НеЗ~ІеЖНОС1'і, 2. 

'. 


	0101
	0102
	0103

