
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

Г Про безоплатне прИЙНJlТrЯ у комунальну 
власність територіальної громади м. Бровари 
гуртожитку по вул. Кутузова, 1 О, що 

знаходиться на балансі ЗАТ "Броварський 
деревообробний комбінат" 

на підставі рішення Броварської міської ради від 18.09.2008 
Ни 863-45-05 ,,про надання ЗГОДИ на безоплатне ПРИЙНJlПЯ у комунальну 

власність територіальної громади м. Бровари гуртожитку по вул. Кутузова, 
1 О, щО знаходиться на балансі ЗАТ ,,Броварський деревообробний комбінат", 
керуючись пунктом 5 стапі 60 Закону Украіни "Про місцеве самоврядування в 
Украіні", враховуючи рекомендації постійної комісії з питань комунальної 
власності та приватизації, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. ПрИЙНJIТИ безоплатно у комунальну власність територіальної 
громади м.Бровари гуртожиток по вул. Кутузова, 10, що перебуває на 
балансі ЗАТ "Броварський деревообробний комбінат". 

2. Комісії по передачі вказаного гуртожитку здійснити передачу та 
оформити акти приймання-передачі, у відповідності дО ЧИННОГО 

законодавства. 

3. Доручити ЗАТ "Броварський деревообробний комбінат" 
передати з балансу (з відповідною технічною документацією), а кп 
"Служба замовника" прИЙИJ1ТИ на баланс та обслуговування гуртожиток по 
вул. Кутузова, 1 О та внести відповідні зміни в бухгалтерський облік 
підприємства. 

4. Контроль за виконанням ЦЬОГО 
міського голови Руденка В.В. 

Виконуючий обов'язки міСЬКОГО голов 

секретар ради 

м.Бровари 

від ./9u'-JaI elOO~ 
Ни -10/0- ~5-д!J'" 

. .I.SI"~a.JIIIОЖКО 



ПодавНJI : івня 
альиик Управл . . нач " власноСТІ 

комунальНО1 

ПОГОДЖЕНО: 

-заступник 

міСЬКОГО голови 

- начальник ЮРИДИЧНого відцілу 

- начальник загального відділу 

- заC'l'yIIииx ГОлови КОмісії з ПИТаНЬ 
КОМУНальної власності 
та ПРиватизації . 
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БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА київськоl ОБЛАСТІ 
УПРАВJllннЯ KOМYIIAJIЬHOi ВЛАСИОСТІ 

07400. м.liровври. вуn.Гвraріив. 18; тeпlфвкс 8 (04494) 5-10-63 

Виконуючому обов'язки міського 
голови - секретарю ради 
Сапожку І.В. 

J..t ()Іо 09. 

УправліННJI к альної власності подає на розгJDIД сесії 
Броварської міської ради в січні 2009 року додатково питaННJI: 

<<Про безоплатне прИЙНJlТrя у комунальну власність територіальної 
гррмади, м.Бровари гуртожитку по вул. Кутузова, 1 О, що перебуває на 
балансі ЗАТ <<Броварський деревообробний комбінат>~. 

Начальник Управління 
комунальної власності К.О.Вознюк 
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