
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г Про H~aн~ ~озво~ на безоплатну передачу І 
ваР:ОСТl об ЄКТІВ БУДІВНИЦТВа, реконструкції та 
капІТального ремонту, що перебувають на балансі 

віfЩ~ капітального будівництва Броварської 
МІСЬКОІ ради 

Розглmyвши звернеННJI відділу капітального будівництва Броварської 
міської ради від 24.09.2007 Н!!612 та від 16.10.2007 Н!!701, керуючись пунктом 
5 статті 60 Закону Украіни "Про місцеве самоврядування в Украіні" та 
Законом Украіни "Про передачу об'єктів права державної та комунальної 

." ... . ... ... 
влаСНОСТІ , враховуючи рекомендацl1 КОМІСП з питань комунальНОl влаСНОСТІ 
та приватизації, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на безОІШатну передачу вартості об'єктів будівництва, 
реконструкції та капітального ремонту, що перебувають на балансі відділу 
капітального будівництва Броварської міськоі ради на баланс слідуючим 
комунальним підприємствам, організаціям та установам: 

1.I.Управліишо освіти: 
_ капітальний ремонт дошкільного навчального закладу Н!!l О <сРомВПІК&» 

за адресою: м.Бровари, вул.Лагунової, 3а, вартістю 162 856,20 грн.; 
_ реконструкцію огорожі території доппdльного навчального закладу 

N!!17 <<Барвіиою) за адресою: м.Бровари, вул.Короленка, 57а, вартістю 1 О ООО, 
ОО грн. 

1.2. Комунальному підприємству «Служба замовиика>~: 
_ реконструкцію вбудованого нежитлового ПРИМlщеННJI за адресою: 

бульвар Незалежності, 2, вартістю 167 495,34 грн.; . '" 
_ реконструкцію вбудованого нежитЛОВОГО ИМ1щенНJI та блaroУСТРІИ 

прилеглої території за адресою: вул:Шевченк ~ ~ticj 9 358,51 грН.; 
_ витрати на завершення будІВНИЦТВ' ОГО будинку за 

адресою: вул.Кирпоноса, 7а, вартістю 233 g: I\~ ~-~ 
1.3. комунальному підпр~ємству as s ар ~ ое ~~ мереж&» ДJUI 

поповнення статутного фонду ~иємс 00-:1'. ось • 
_ будівництвО мінікот~И1 зош 1- 11 В - о. : y~.:Д:~HIHa, 80, 

вартістю 414 707 ,63грн. ~J.Uo~ ~ 2 ~. о l. -о І;''' ~ r, ~ о' ~ " 
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1.4 Управлінню житлово-комунального господарства: 
- реконструкцію майдану на перетині вулиці Гагаріна - бульвару 

Незалежності міста Бровари І, П та m черги, загальною вартістю 3 665 499,80 
грн.; 

- будівництво тимчасової автостоJIНКИ в районі житлового будинку Ни11 
по вулиці Гагаріна м.Бровари, вартістю 232 945,97 rpH. 

1.5. Комунальному підприємству «Бровари-Флор&» Д1IJI поповнення 
статутного фОНДУ підприємства: 

- будівництво павільйону бюветного водопостачання з артезіанської 
свердловини з благоустроєм прилеглої території по вул.Грушевського 
м.Бровари, вартістю 1 054757,14 rpH. 

2. Керівникам вказаних комунальних підприємств, організацій та установ 
передачу об'єктів оформити згіди~ИМ~ діючого законодавства. 

3 Контроль за виконан~,:Ціі~mення покласти на заступника • , , СІ r "r. ff} 
міського голови Андрєєва B.Qf' * ~~..,.; о о- * 
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Секретар ради І.В.Сапожко 

"-

м.Бровари 
від Jg, ((. Jd)~. 
НІ! Л;J-,2,9-t7~-



Подання: виконуюча обов'язки начальника 
Управління комунальної власності 

ПОГОДЖЕНО: 

-заступник 

міського голови 

виконуюча обов' язки начальника 

юридичного відділу - головний спеціаліст 
юридичного відділу 

- начальник загального відділу 

- голова комісії з питань 
комунальної власиості 
та приватизації 

-F+-- Т.І.ДаIПoК 
f 

___ -#-_,В.О.Андрєа 

a?:cfI~ Т.М.Чепіra 

Н.І.Гиатю 
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