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БРОВАРСЬКА МІСЬКА 

РАдА КИІвськоr ОБЛАСТІ 
РІШЕННя 

Гпро BHeCeHНJJ змін до . 
ради від 26.10.2006 Ко Р;:НІ» Брова~Lкоі міської І 
Н!! 1086-61-05 о - 10-05, ВІД 16.04.2009 
Н!! 1111-63-05' Н!. 1088-61-05 та від 28.05.2009 

Розгmmyвши зверненНJl комунального . 
замовВИІСа) від ~7.09.2009 Н!! 32-2330, Н! 32-2331 ::~;;~c;;a2 «Служба 
пунктом 5 етаПІ 60 З У оо. ' керУІОЧИСЬ 

4 ахову кра1НИ "Про МІсцеве самоврядуванНJl в Україні" 
~ пунктом .2.5. Закону Украіни «Про оподаткування прибyrку 
ПlДПpиємс~~), ВРSX?ВУЮЧИ рекомендації постійної комісії з питань 
комунальНОI влаСНОСТІ та приватизації, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни до наступних рішень Броварської міської ради: 
1.1 від 26.10.2006 Н!! 126-10-05 «Про безоплатне прийняття у комунальну 

власність територіальної громади м. Бровари нерухомого майна, що 
перебуває на балансі Броварського об'єднаного міського військового 
комісаріату Київської області», а саме: 

1.1.1. пункт 3 викnасти в новій реДаІЩії: «Доручити KOМYН8JIЬHOМY 
підприємству «Служба замовника» прийняти на баланс та обcлyroвуванНJl, JII( 

внесок до статутного фонду, об'єкти ко~ального ~айиа, що пере~ув~ть 
на балансі Броварського об'єднаного М1СЬКОГО ВІЙСЬКОВОГО КОМІсаРІату 

Київської області; 
1 1 2 в додатку до рішення вилучити пункт 1; 
1:1:3: в підсумковому рядку додатку ДО рішення цифру «2011016,00» 

замінити на цифру «1855112,00» 
1.2. від 16.04.2009 Н!! 1088-61-05 «Про над~ня. дозволу на безОІШатиу 

. . вих бvД1· вництвОМ об ЄКТІВ, що перебувають на 
передачу вартосТІ з8К1НЧе J' оо. оо • 

б ••. • го бvдівництва Броварсько! МІСЬКО1 радІО), а саме. 
манСІ ВІДДШУ капІтально J І ... акції. <<Надати Д03BЇn на передачу 

1 2 1 1 mcлаСТИ в НОВІИ ред . . . . ... пункт в ,. перебувають на баланСІ BIДД1JI)' 
. б· ВОМ об ЄКТІВ, ЩО 

зaxtнчених УДІВНИЦТ .. міської ради на бanанс наступним 
Капітального будівництва БроваРСЬКО1 ' 
підприємствам та організаціЯМ»; в новій редакції: сd(оМУИanьному 

1 . 1 1 викnасти ф . . 2.2. ПlдпyllКТ •• ЯК внесоК до статутного ОНДУ, Bapncть 
Підприємству «служба замовНИКа»'VІІ ГрVПlевського, 2 в м. Бровари ... ома""' по BJ ,,&. J-
хапітального ремонту ВІИСЬК '~J 



0001.67 



київської області з благоустро ~ .. 
rpи.»; єм ПРИnеглО1 територіі, вартіСТІО 1074966 ОО 

1.2.3. підпункт 1.2 ПУНкту 1 ' 
Апостола Іоанна Богослова Укра:никnа:mп В новій редакції: сdIарафіі CВJIТOгo 

б ou СЬКОІ равосл .. Ц 
передати езоплатно вартість газ авНОІ еркви в м.Бровари -
Іоанна Богослова по вул. ЧеРНJIXів Опроведення Парафії Святого Апостола 
вартіС'ПО 227420 грн.»; СЬкого, 38 в м. Бровари Київськоі області, 

1.3 від 16.04.2009 Н!! 1086-61-05 «П о п оо 
замовника» об' єктів комун ~ РИИНJIТl'я на баланс кп «Служба 

ального маина по вул Ки" ." 137 .. Бровари», а саме: . IBCLIQn, В МІСТІ 

- пункт 2 викласти в но' оо '" · с б вІи редаКЦI1: «Доручити комунальному 
ПІДприємству ес луж а З~ОВНИКа>~ Прийнити на баланс, як внесок до 
статутного фонду, зазначеНІ в ПУНКТІ 1 цього рішення, об' єкти комунального 
майна»; 

1.4. від 28.0~.200~ Н!! 1111-63-0.5 «Про наданни дозволу на безоплатну 
переда;у. B~pTOCTI. закІНченого. БУДІВНИЦТВОМ об'єкту, що перебуває на 
баланСІ ВІДДІЛу капІТального БУДІвництва Броварської міської радю), а саме: 

- пункт 1 викласти в новій редакції: «Надати дозвіл на передачу 
закінченого будівництвом об'єкту «Капітальний ремонт приміщенни 
нежитлової будівлі по вул. Київській, 137 в м. Бровари», вартістю 123161,50 
грн., що перебуває на балансі відділу капітального будівництва Броварської 
міської ради, на баланс комунального підприємства «Служба замовниКl». 

2. Комунальному підприємству «Служба замОВНИКа», на підставі 
підпункту 1.1., підпункту 1.2.2. та пункту 1.4. цього ріmенни, вне~ти 
відповідні зміни до статутного фонду та бухгалтерського оБЛІку 

Виконуючий обов'JlЗКИ 
міського голови - секретар 

м.Бро.вари 
від -І!Г. -ІР. р9 
Н!! 1.1 W/-!f(-.()r 

покласти на заступника 

І.В.Сапожко 



ПОДАННЯ: 

Начальник УправліННJI 
комунальної власності 

ПОГОДЖЕНО: 

заступник міського голови -

начальник юридичного 

відділу -

_~~~;F-_К.О.Вознюк 

___ ~~'"- І.Г.Лавер 

начальник загального 

відділу - ~ ю.гнатюк 
~ -

заступник голови постійно~ комісії 
з питань комунальної 

власності та приватизації -

.1 
, 1\ 

-----I-~U!-v_· Ю.А.Сердюк 
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