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. БРОВАРСЬКА МІСЬКА БЛАСТІ 

г Про надання дозволу на безоплатну передачу І 
вартості закінчених будівництвом об' єктів, що 
перебувають на балансі відділу капітального 
будівництва Броварської міської ради 

Розглянувши звернення відділу капітального будівництва Броварської 
міської ради від 10.03.2009. Н!! 136, керуючись пунктом 5 cTaтri 60 Закову 
Украіни "Про місцеве самоврядування в Украіні" та Законом Украіни "Про 
передачу об'єктів права державної та комунальної власності", враховуючи 
рекомендації комісії з питань комунальної власності та приватизації, міська 
рада 

ВИРІШИЛА: 
1. Надати дозвіл на безоплатну передачу закінчених будівництвом 

об'єктів, що перебувають на балансі відділу капітального будівництва 
Броварської міської ради, на баланс наступним підприємствам та 
організаціям: 

1.1. Комунальному підприємству «Служба замовника» - вартість 
капітального ремонту військомату по вул. Грушевського, 2 в м. Бровари 
Київської області з благоустрієм прилеглої території, вартістю 1074966 грн. 

1.2. Парафії Святого Апостола Іоанна Богослова Украінської 
Православної Церкви в м. Бровари - вартість газопроведення Парафії 
Святого Апостола Іоанна Богослова ПО вул.Черняхівського,38 в м. Бровари 
Київської області, вартістю 227420 грн. . 

2. Доручити вказаному підприємству та організації прИЙНJ1ТИ на баланс 
закінчені будівництвом об'єкти згідно з вимогами діючого законодавства, та 
внести відповідні зміни до бухгалтерського обліку. 

3. Контроль за виконанням цього imенвя покласти на заступника 
міського голови Руденка В.В. ~ ~ Р. а r r, * ;. І (І 

Виконуючий обов'язки міського 
голови - секретар ради 

м.Бровари 
від ~C r O/t.J.f)()D/. 
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І.В.Сапожко 



.. 
ПОДАННЯ: 

Начальник Управління 
комунальної власностї -. . 

ПОГОДЖЕНО: 

заступник міського голови 

виконуюча обов'язки 
начальника юридичного 
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вJДЦШy - головнии спеЦ18J11СТ 

ВИІ<оиуюч:а обов'язки 

нач:альвиказ~ного . . ... . 
BJДЦUIy - ГОЛОВВИИ спеЦ18JПСТ 

заступник голови постійної комісії 
з питань комунальної 

власності та приватизації 
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