
БРОВАРСЬКА МІСЬКА 
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г Про приЙНJm'Я на баланс кп «Служба І 
замовника" об'єктів комунального майна по вул. 

Київській, 137 в місті Бровари 
.' . 

\ ... 
Розглянувши подання Управління комунальної власності від 

01.04.2009. N!! 199, керуючись пунктом 5 cтaтri 60 Закону України ,,про 
місцеве самоврядування в Україні", враховуючи рекомендації комісії з 
питань комунальної власності та приватизації, міська рада 

ВИРІШИЛА: 
1. Призначити комунальне підприємство "Служба замовника" 

балансоутримувачем: 
- нежитлової будівлі, загальною площею 740,3 кв м; 
- гаража, загальною площею 112,2 кв м; 
- вбиральні, загальною площею 3,85 кв м, 
що розташовані за адресою: Київська область, м.Бровари, вул.І<иївська,137. 

2. Доручити комунальному підприємству "Служба замовника" 
прИЙНЯТИ безоплатно на баланс, як внесок до статутного фонду, зазвачені в 
пункті 1 цього ріmевия, об'єкти комунального майна. 

3. кп «Служба замовника" ввести відповідні зміни до статутного 
фонду та бухгалтерського обліку підприємства. 

4. Контроль за виконанням цього рimевня ПОЮІасти ва заступника 
міського голови Руденка В.В. ~ '" о а 1 * ~()y I'f~ 
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Виконуючий обов'язки місько 
голови - секретар ради І.В.Сапожко 

м.Бровари 
від 11'. ()ІІ, А{)()§ 
N!!I4f1 - б-& o.r 



ПОДAНW1: 

НачальнИІС управлїиия 
комунальноївласності-

ПОГОДЖЕНО: 

заступних міського голови 

ВИІСонуюча обов'JIЗКИ 
начальника юридичного 

відділу - головний спеціаліст 

виконуюча обов' язки 
начальника зага.пьного 

відцілу - головний спеціаліст 

за~ голови постійної комісії 
з питань комунальної 

ВJIaCH~cтi та приватизації 

00027\ • І 

---i~~-Н:-- А.Б.Баба-Мірзоєва 

-';"""';;'---І-т Л.М.Шило 

---:r~r-,,t;.L-- Ю.А.СердюІС 

... 



• '. . і 

БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА київської ОБЛАСП 
. УПРАВЛПШЯ КОМУНАЛЬної ВЛАСНОСТІ 

07400, ?І.БроваРIІ, вул.Гагарі,,&, 18, т. 5-10-63 

Від D. Р'І М()і Н!! 199 
НаН!! . за 
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~" Виконуючому обов'lІЗКИ міського 
голови - секретарю ради '. fIJ ,Lt,'J. 

/G'e, ." 
,ри' о/. .оvpfапожку І.В. 

Про винесення питан р згляд 
сесії Броварської місько рад 
в квітні 2009 року 

. 
Управління комунальної власності просить винести на розгляд сесії 

Броварської міської ради в квітні 2009 року наступне питання: 
1. Про. прийняття на баланс кп «Служба замОВНИК8» об' єктів 

." комунальної власності по вул.Київській, 137 в місті Бровари. 
2.Про передачу на баланс ОСББ <<ЯСОН» житлового будинку Н!! 8б по 

вул.ОлімпіЙськіЙ в м.Бровари». 
З •. Про надання дозволу на безоплатну передачу вартості закінчених 

будівництвом об'єктів, що перебувають на балансі відділу капітального 
будівництв'і1 Броварської міської ради. 

4.прО :вадання згоди на ЗНJIТrЯ з балансу кп «Служба замОВНИК8» 
малоповерхових та малоквартирних житлових будинків. 

5. Про затвердження планів використання коштів, отриманих від 
передачі комунального майна в оренду. 

6. Про встановле~ ~ЬГOBOЇ орендної плати. . . .. 

.. 
Начальник Упраішіння . . 
комунальнОї·ВлаСНОСТ1 К.О.Возшок 
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