
БРОВАРСьКА МІСЬКА 
РАДА КИfвськоr ОБЛАСТІ 

РІШЕННя 

Гпр~ Н8ДбанНJI дозволу на передачу нерухомого 
манна з алансу ynравлінНJI ЖИТЛОВо-КомуналЬНОГО 
господарства на баланс кп «Служба ЗВМОВНИКІІ») 

Розг~~ зв:рнеННJl ~авліННJI ЖИТЛОВо-комунального господарства 
БроваРСЬКОI МІСЬКОІ ради ВІД 05.10.2009 Ни 02-498, керytочись пунктом 5 
ствпі 60 Закону YКP~~ "~~~ місцеве свмоврядуванНJI в Украіні" 
враховуючи рекомендацll КОМІСll з питань комунальної власності та 
приватизації, міська рада 

ВИРІШИЛА: 
1. Надати дозвіл на передачу об'єктів нерухомого мвйна, що перебувають 

ва балансі управління ЖИТЛОВО-КОмyRВJIьного господарства Броварської 
міськоі ради на баланс комунального підприємства «Служба ЗВМОВНИКІІ»), а 

саме: 

- ДИТЯЧИЙ майданчик по вул. Воз 'єднання, 7-9 в м. Бровари Київської 
області, балансовою вартіС1Ю - 18167,00 грн.; 

_ ДИТJI'ШЙ майданчик по бульвару Незалежності, 16а в М. Бровари 

Київськоі області балансовою вартіспо - 16168,00 грн.; 
_ ДИТЯЧИЙ м~анчик по вул. Горького, 2а в М. Бровари Київської області, 

балансовою вартістю - 12519,00 грн.; _ оо 
.. .. .. tnnпI' ПО вул Олімпійській, 6а в М. Бровари Київсько! - спортивиии мвидan"'К", . 

області балансовою вартіспо - 55888,00 грн.; б 
' • r:rвy «Служба З8МОВНJlК8)) прИЙНJIТИ на алавс 

2. Комунальному mдпpиєм фоиrrv вищевказані об'єкти 
б несок до статутного .-V' 

та О cлyroвувaнIOl, JП( В відповідні зміни до статутного фонду та 
верухомого майна та внести 
б бn;tnI підприємства. б' . ухгалтерського О ~&66"J • иємства та установи передачу о ЄКТіВ 

з. Керівникам вказаних ~1ДIIP авства. 
оформити згідно з вимогами ДІЮ ~.P. а І н", покласти на заступника 

4. Контроль за ВИКОН ~qro trir 
міського голови Руденка В.В • а'О , ,." 
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Виконуючий обов'язки місь o-~ -
roлови оо секретар міської рад 4J • 

." ..,. 
м.Бровари 'а ,... • 

І.В.Сапожко 

від 1'5: -11), 01 
.N!! -/tf4.!f-~, ~ 1'- () ~ 



ПОДАННЯ: 

Начальник УправлінНJI 
комунальної власності 

ПОГОДЖЕНО: 

заступник міського голови -

вачальник юридичного 

відділу-

вачальник загальвого 

відділу -

заcтyп:mпc голови постійної комісії 
з питань комунальної 

власностї та приватизації -

І .• 
; 

: о 

'о 

.. 
" .. 

'. 
\. 

о ,.'.:\ 

... 
': о і. 

о. .~ 

К.О.Вознюк 
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~~ __ Н.І.Гватюк 

__ --І~~_ю.А.сердюк 
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