
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА київськоІ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г Про HaдaнНJI дозволу на безоплатну передачу І 
закінчених будівництвом об' єктів, та вартості 
дольової участі у будівництві, що перебувають на 
балансі відділу капітального будівництва 
Броварської міської ради 

Розглянувши звернеННJI відділу капітального будівництва Броварської 
міської ради від 02.09.2008 N!!799, керуючись пунктом 5 стапі 60 Закону 
Украіни "Про місцеве самоврядувaнНJI в Украіні", враховуючи рекомендації 
комісії з питань комунальної власності та приватизації, міська рада 

ВИРІІІІИЛА: 

1. Надати дозвіл на безоплатну передачу закінчених будівництвом 
об'єктів, та вартості дольової участі у будівництві, що перебувають на 
балансі відділу капітального будівництва Броварської міської ради на баланс 
слідуючим підприємствам, організаціям та установам: 

1.1. Комунальному підприємству «Служба замовника» ДЛJI поповнеНШІ 
статутного фонду підприємства: 

1.1.1 - будівництво гостьової автостоянки при будинку по вул. 
Кирпоноса, 7а в м.Бровари, балансовою вартіс'ПО 46092,00 грн.; 

1.1.2 - будівництво нового дитячого та спортивного майданчика по вул. 
Кирпоиоса, 7а, м. Бровари, вартіс'ПО 105296,00грн.; 

1.1.3 - будівництво нового дитячого майданчика по вул.Олімпійській,10а 
в м. Бровари, балансовою вартістю 54385,00 гри.; 

1.1.4 - будівництво нового дитячого майданчика по вул. Кутузова, 20/2 в 
м.Бровари, балансовою вартіс'ПО 38400,00 грн.. , 

1.2. Парафії <Юокрова Пресвятої Богородиці» в м.Бровари Київського 
Патріархату Украінської Православно~. церкви - ~apTicть ДОЛЬОВ?ї участі у 
будівництві церкви Покрови ПреСВJlТОl БОГОРОДИЦ1 по вул. Гагарша, 22 а, в 
м.Бровари на суму 53692,00 грн .. 

1.3. Парафії св.апп. Петра та Павла в м. Бровари Київської єпархії 
Украінської Православної церкви - вартість дольової участі у будівництві 
церкви св.апп. Петра та Павла по вул.Київській, 229, в м.Бровари на суму 

168000,00 грн. , .. ", ... . . 



000862 



2. Доручити вказаним підприємствам та організаціям прийmrrи на баланс 
закінчені будівництвом об"єкти та вартості дольової участі у будівництві, 
передачу оформити згідно з вимогами діючого законодавства. 

3. Комунальному підприємству «Служба замовника» внести відповідні 
зміни до Статутного фонду та бухгалтерського обліку підприємства. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

міського голови Андрєєва В.О .. 

І.В.Сапожко 



ПОДВННR: • 
начальНИІС упрaвmнвя 
комунальної власностіі 

ПОГОДЖЕНО: 

-заступник 

міського голови 

- нач8JП»ВИІС юридичного відділу 

- виконуюча обов'язки начальника 
загального відділу - головний 
спеціаліст загального відділу 

- заС'і'уІІВИк голови комісії з ПИТань 
Koмyвan:ьHOЇ власності 
та приватизації 
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