
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА київської ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г 
Про передачу нерухомого майна 

територіальної громади міста Бровари 

На підставі листа Броварської районної ради від 23 березНJI 2009 року 
Ни 135 керуючись статrею БО та пунктом 51 cTaтri 2б Закону Украіни «Про 
місцеве самоврядуванНJI», враховуючи рекомендації комісії з питань 
комунальної власності та приватизації, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Передати у спільну сумісну власність територіальній громаді сіл і 
селищ Броварського району в особі Броварської райOlшої ради нерухоме 
майно та оформити право спільної сумісної власності з територіальною 
громадою міста Бровари в особі Броварської міської ради на наступні 
об'єкти нерухомості: 

- КОМШІекс будівель та споруд Броварської центральної районної лікарні 
по вул. Шевчеика, 14 міста Бровари Київської області, залишковою вартістю 
- 13 4БО 959,00 грн.; 

- гуртожиток Броварської центральної районної лікарні по вул. 
Шевченка, 12-а в місті Бровари Київської області, залишковою вартістю -
б 954 972,00 грн.; 

- комплекс будівель та споруд Броварської дитячої центральної 
районної лікарні по вул. Кірова, 47 в місті Бровари Київської області, 
зamппковою вартіс'ПО - 6 б52 338,00 грн. 

2. Доручити комунальному підприємству Броварсько~. міської ради 
<<Броварське бюро технічної інвента изації» видати свідоцТва про право 
власності на зазначене нерухоме сь р а r 
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І.В.Сапожко 



Поданви : начальник управління 
комунальної власності 

пОГОДЖЕНО: 

-заступник 

міського голови 

- начальвик юридичного відділу 

- начальвик загального відділу 

- заступник голови комісії з питань 
комунальної власності 

та приватизації 
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БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

07400, м.Бровари, вул.Гагарін тел. (294) 6-50-69, 6-23-70 

ВИКОВУІОЧОМУ обов'ИЗКII міського 
ГОЛОВІІ м. Бровари 

Сапожку І.В. 

# 
~ а вий Ігоре Васильовичу! 

.~~~ ~' нна рада просить безоплатно передати у спільну сумісну 
сть иторіальної громади сіл, селищ Броварського району ~ частини 

t\1Ilj"tи,a Броварської центральної районної лікарні, що знаходиться у м. Бровари 

складається з: 

- комплексу будівель та споруд Броварської црл по вул. Шевченка, 14 
м. Бровари Київської обл., залишковою вартістю 13460959,00 грн. 

- гуртожитку Броварської ЦРЛ по вул. Шевченка,1 О-а в м. Бровари 

Київської обл., залишковою вартістю 6954972,00 ГРН. 
- комплексу будівель та споруд Броварської дитячої ЦРЛ по вул. 

Кірова,47 в м. Бровари Київської обл., залишковою вартістю 6652338,00 ГРН. 

3 повагою 

Голова ради Ю.І.Кушвіревко 
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