
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

Г Про доповнення Міської програми оформлення 
прав власності на нерухоме майно 
територіальної громади м.Бровари на 2008 рік 

Розгmmyвши лист кп «Оздоровчо-реабілітаційний центр» від 
1 0.11.2008 N!! 42, на виконання рішення виконкому Броварської міської ради 
від 09.10.2008 «Про затвердження актів приймання-передачі об'єктів у 
комунальну власність» , керуючись пунктом 5 статті 60 Закону Украіни ,,про 
місцеве самоврядування в Украіні", враховуючи рекомендації постійної 
комісії з питань соціально-економічного та культурного розвитку, бюджету, 
фінансів та цін і постійної комісії з питань комунальної власності та 
приватизації, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Доповнити Міську програму оформлеНIUI прав власності на нерухоме 
майно територіальної громади м.Бровари на 2008 рік, затверджену рішеНIIJIМ 
Броварської міської ради від 22.02.2008 N!!625-33-05, а саме: 

1.1. Доповнити перелік окремо розташованих приміщень, що 
пе еб ають на балансі кп «С ба замовника», нас ами: 
12. в л.г евського,1 7 172,5 
13. Г тожиток в л.Мет гів, 13 880,8 

У зв'язку з ЦИМ, пункти 12-73 вважати відповідно пунктами 14-75. 
1.1.2. В пункті 14 цифру «4 180,9» замінити цифрою «12 234,2». 
1.2. Доповнити перелік окремо розташованих приміщень, що 

перебувають на балансах іНПІИХ комунальних підприємств пунктом 76 
ва ого зміс : 
76. Цілісний майновий вул.Возз'єднання,І3А 2817,1 

комплекс басейну «Схід», 
що перебуває на балансі кп 
«Оздоровчо-
еабілітаційвий це » 
У зв'язку з ЦИМ, пункти 74-90 вважати відповідно пунктами 77-93. 
1.2.1. В підсумковому рядку переліку окремо розташованих будівель" 

що перебувають ва балансі інщих комунальних~ іпідпри~ств, цифру 
«26 165,65» замінити на цифру <<28982,75». .' .. ',. 
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1.3. Загальну площу об'єктів в сумі «70 668,43» замінити на суму 
«81 538,83». 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 
міСЬКОГО голови Андрєєва В.О. 

Виконуючий обов' язки 
міСЬКОГО голови - секретар р 

м.Бровари 

від JtJ. /1 etm/b 
Н!! g/6'-Y-l/5 

І.В.СапоЖІСО 



Подання: начальник Управл~ 
комунальної влаСНОСТ1 

ПОГОДЖЕНО: .' _. 

-заступник 

міського голови 

- начальник юридичного відділу 

- начальник загального відцілу 

- заступии:к голови постійної комісії 
з питань комунальної власності 
та приватизації 
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- виконуюча обов' ЯЗКИ начальника фінансового 
управління -заступник начальника 

фінансового управління - І 
ваЧІІЗІЬІІИК бюджетвоro відділу ~ Т,О,СтоР"'" 

- начальвик управлівия економіки 

. ...,.. . ... 
- голова ПОСТ1ИИОl КОМ1сп з питань 

соціально-економічного та культурного розвитку 
бюджету, фінансів та цін А.в.Бу11fl 
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