
БРОВАРСЬКА МІСЬ 
КА РАдА КИІвськоl ОБЛАСТІ 
РІШЕННя 

г Про ~иfimrmJ у комунальну ВlJ8CНЇc:rь І 
теР~ТОРlальної громади м. Бровари нежитловоі 
БУДІВЛІ (приміщенНJI ДИТичого садочка) по 
вул. Красовського, 8 міста Бровари 

/6 

на підставі рішенНJl Броварської міської ради від 17.09.2009 Н!! 1251-69-05 
«Про надання згоди на nPИЙНJIтrИ У комунальну власність територіальної 
громади М. Бровари нерухомого майна спільної комунальної власностї 
територіальних громад сіл і селищ Броварського району» та рішеННJI 
Броварської районної ради Київської області від 27.08.2009 Н!! 405-29-V <<Про 
передачу нерухомого майна спільної комунальної власноСТЇ територіальних 
громад сіл і селищ Броварського рвйону», керуючись пунктом 2 cтani 60 Закону 
Украіни "Про місцеве caмoBpJJДyВaннJI в Україні", враховуючи рекомендації 
постійиоl комісіі з питань комунальної власності та приватизаЦІЇ, міська рада 

ВИРІШИЛА: 
1. ПрИЙНЯТИ У комунальну власність територіальної громади м. Бровари 

иежитлову будівmo (приміщеННJI дитячого садочка) по вул. Красовськоro, 8 в 
м.Бровари Київської області, залишковою вартістю - . 55~,00 грн., що перебуває 

... . . територіальних громад сш І селищ Броварського . У комувальиш власносТІ .... ... . 
Району та на балансі Броварської центральНОl раиОННОІ mк:afm. та 

. . го об'~ ЗДшСНИТИ пеnP.дачу 
2 К . ... передаЧІ вищевказано _А.., r-' 

. ОМ1Сl1 по . . . сті з чинним законодавством. 
Ф .. аиня передаЧІ У В1ДПОВ1ДНО 

о ормити акт приим - . ній районній лікарні передати з балансу, 
з. Доручити Броварській U:НТP~a баланс та обcnyroвувaНRJI, JIК внесок до 

а кп «Служба замовника» ПР~ (приміщеННJI ДИТJlЧоro садочка) по 
статутного фонду, нежитЛОВУ БУДІВЛЮ 
вул. Красовського, 8 в Mi~тi Бровари. «Служба замовникВ» внести відповідні 

4. Комунальному ПІДприємСТВУ ськоro обліку підприємствІ. . 
зміни до статутного фонду та бухгалтеР.mеННJI покласти на заступника Мlськоro 

5 Контроль за викон8НВJIМ цьoro~I=:::I~!!A.. 
. а На 

ГОлови Руденка В.В. ~ ... ~, о f1 

Виконуючий обов'язки місько 1\& a.~' 4 ~ 
•• СІ "'" СІ 11 

ГОлови - секретар міСЬКО1 plY".. :-; 
М.Бровари Qo..p .. " 
від -І G'. (О. J.,#IJP .-t, ~. .... ",...IfJfI1p.I8II.,....". 

N! 1,1,:, -І 0# ~ 1- Р:Г Q І !АТ"""'" 

І.В.Сапожко 



ПОДAlШЯ: 

Начальник Управліивя 
комунальної власноСТЇ 

ПОГОДЖЕНО: 

заступник міського голови -

начальник юридичного 

відділу-

начальник загального 

_""")"'4IW11iIl//d:.-r-- К.О.Вознюк 

~ /:J 

~ 
___ С56. ___ І.Г.Лавер 

відділу - ~-~ ...... __ Н.І.гнатюк 

заступник голови постійноі комісіі 
з питань комунальної 

власності та приватизації -

СОО463 

'\ 
\' . . : . 

: . : ~ : 
.. !) I~' . , 

. і: .: ... " 


	0500
	0501

