
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г Про надання дозволу на продаж основного І 
засобу, що перебуває на балансі Навчально
виробничого центру творчості молоді 
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Розглmyвши звернеННJI Навчально-виробничого центру творчості молоді 
від OS.06.2009 N!! 76, керуючись Постановою Кабінету Міністрів Украіни від 
06.06.2007 N!!80З <<Про затвердження Порядку відчуження об'єктів державної 
впасності» та пунктом 5 cTaтri 60 Закону Украіни ,,про місцеве 
самоврядув8.ННJI в Україні", враховуючи рекомендації комісії з питань 
комунальної власності та приватизації, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл Навчально-виробничому центру творчості молоді ва 
продаж автомобіля БАЗ 2107, 1994 року випуску, з інвентарним вомером 
01510274, З8JІИШКОВОЮ вартіС'ПО О, ОО грн. " 

2. ВідчужеВВJI автомобiml ВАЗ 2107, lПJIJIXом його ЩJодажу, здійснити 
через біржі за вартістю визначеною незалежною оцівкою. 

3. КоШти, що вадійдуть від продажу основного засобу, спрямувати на 
, попimпеlПlJI основниХ фондів. 

4. Контроль за виконанням .. eНWI покласти на заступника міського 
·на гопови Руденка В.В. ~ & \ О cf 

виконуючий обов'JJЗКИ 
ГОпови - секретар ради 
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І.В.Сапожко 



ПОДАННЯ: 

Начальник УправлівюІ 
комунальної власноСТЇ 

ПОГОДЖЕНО: 

заступник міСЬКОГО голови -

иач8JIЬВИJ( юридичного 

відцілу-

вачапьникзагального 

відцілу-

заступник голови постійної комісії 
з питань КОМУВвnьиої і І 
власиості та приватиз!щїЇ~" . 

--I~·/ШJt:о.~ 

~d-Н..ч---+~ В.В.Рудева 



ВІІКОНУЮЧОМУ обов'ЯЗКII міського 
ГОЛОВІІ - секретарю раДl1 

СаllО31СКУ LB. 

СЛУЖБОВА ЗАпИСКА 

(О 

розгляд сесії питання щодо передачі легкового 

автомобіля з балансу виконавчого комітету Броварської міської ради на баланс 

НВЦТМ Управління освіти Броварської міської ради. Після проведення 

організаційних заходів в міськвиконкомі даний автомобіль ЯВЛЯЄТЬСЯ 

надлишковим. 

Довідна: / 
Автомобіль БАЗ 2107 інвентарний номер Н!! 10510021 державНий номер 80072 

. 
км 1997 року випуску, введений в експлуатацію 10.10.1997 року, номер 

двигуна 4778345, номер шасі ХТА 2107 OOVI076013, пробіг після останнього 

капітального ремонту 31550 км, початкова вартість 19826,00 грн., залишкова 

вартість О грн. 

l(еРУIОЧИЙ справами виконком К.В.Кузнєцов 
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