
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА киівськоl ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г Про надання дозволу на передачу закінченого І 
будівництвом об'єкту, що перебуває на 
балансі відділу капітального будівництва 
Броварської міської ради 

J 

Розглянувши звернення відділу капітального будівництва Броварської 
міської ради від 10.08.2009 Н!! 378, керуючись пунктом 5 статті 60 Закону 
України "Про місцеве самоврядування в Україні" та Законом України "Про 

передачу об'єктів права державної та комунальної власності", враховуючи 
рекомендації комісії з питань комунальної власності та приватизації, міська 

рада 

ВИРІШИЛА: 
1. Надати дозвіл відділу капітального будівництва Броварської міської 

ради на передачу закінченого будівництвом об'єкту «Будівництво 
громадського туалету в парку <dIриозерний» в м. Бровари», вартіс'ПО 
488517,00 грн, що перебуває на балансі цього відділу, на баланс 
комунального підприємства «Служба замовникю) на поповнеННJI статутного 

фонду. 
2. Доручити комунальному підприємству «Служба замОВНИКЮ) 

прИЙНЯТИ на баланс, як внесок до статутного фОНДУ, закінчений 
будівництвом об'єкт згідно з вимогами діючого законодавства, та внести 
відповідні зміни до бухгалтерського обліку. 

З. Контроль за виконаННJIМ цього рішення покласти на заступника 

міського голови Руденка Б.Б. 

Биконуючий обов'JI3КИ міського 
голови - секретар ради 



поДАННЯ: 

Начальник Управління 
комунальної BnacHocri 

ПОГОДЖЕНО: 

заступник міського гопови -

виконуюча обов'язки 
начальника юридичного 

відділу - головний спеціаліст 

виконуюча обов'язки начальника 
загального відцілу-

головний спеціаліст 

заступник голови постійної комісії 
з питань комунальної 

власностї та приватизації -

000575 
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БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА киІвСЬКОЇ ОБЛАСП 
УПРАВJIІВ вя КОМУНАЛЬної ВЛАСНОСТІ 

07400. м.БроваРII. вуn.Ше8ченка.2. Т. 4-13-69. 4-14-52. 4-02-95 

Від 4.0I . .bl9 Н!! ЯР/~ , 
N!! за ---

Про розгJIJIД питанНJI на сесії 

Броварської міської ради jlJJ..J 
в серпні 2009 року 

Виконуючому обов'JJЗКИ 
міського голови

НUJjvи-екретарю ради 

~.-IJ'-+-f--4~'---1~ОЖКУ І.В. 

0109 

ПОДАННЯ 

УпрaвnїННJI комунальної впасності просить винести на розгJIJIД сесії 
БРОllарської міської ради в серпні 2009 року наступне IJИТaННJI: 
. \J Про надання ДОЗВОЛУ на беЗОШІатну передачу вартості закінченого 
будівllИЦ'l'ВОМ об'єкту, що перебуває на балансі відціпу капітального 
будівництва Броварської міської ради 

Начальник УпрaвniвwI 
комунальної власності К.О.Возmoк 
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