
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА київськоІ ОБЛАСТІ 

РІШЕ·ННЯ 

Г Про призначення балансоyrpимувача окремо 
розташованої будівлі по вул. Чернігівській, 7 в 
місті Бровари 

\\ 

Розглянувши подання Управління комунальної власності 
від 18.11.2009 Н!! 685106, керуючись пунктом 5 cTaтri 60 Закону Украіни 
"Про місцеве самоврядування", враховуючи рекомендації комісії з питань 
коМунальної власності та приватизації, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Призначити комунальне підприємство "Служба замовника" 
балансоyrpимувачем нерухомого майна комунальної власності 
територіальної rpомади м.Бровари - окремо розташованої будівлі, 1Ш0щею 
202,2 м2 по вул. Чернігівській, 7 в місті Бровари. 

2. Доручити комунальному підприємству "Служба замовника": 
2.1. прийняти на баланс та обслуговування, JП( внесок до статутного 

фОНДУ, вищевказаниіі об'єкт комунального майна; 
2.2. визначисти вартість майна 1ПJIJIX0м проведеННJI незалежної 

експерmої оцінки; 
2.3. внести відповідні зміни до статутного фонду та бухгалтерського 

обліку підприєМства. 
3. коН'ІрОЛЬ за виковaннJIМ цього рішеННJI покласти ва заступника 

міського голови Руденка в.в. ~., 
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Виконуючий обов'язки . f\S(,:; 1.: .\~.~ ~' 
міського голови - секретар Р І " , t І.В.Сапожко 

СІІ Ь 
~. о ,. А t:ll'..' 
:-....:,,:J/ w ~~..& ... ~ 

м.Бровари 
від ,},G./~ ,JIJI)I 
Н!! l,z,r-~-K 



ПОДАННЯ: 

Заступник начальника 
УправлїнНJ1 комунальної 
власностї 

ПОГОДЖЕНО: 

заступник міського голови -

начальник юридичного 

відділу _ о 

начальник загального 

відцілу-

заступник голови постійної комісії 
з питань комунальної 

власності та приватизації -
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БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСП 
УПРАВЛІННЯ КОМУНАльної ВЛАСНОСТІ 

07400, м.6РО8ар", 8УJl.Ше8ченКD, 2, .Т.Т. 4-14-52, 4-13-69, 4,()2-95 

Від 4! ·11. t/a,{)(J.g 
НаН! за -----
Про винесенНJI питання на розляд 
сесії Броварської міської ради 

Виконуючому обов'язки міського 
голови - секретарю ради 

Сапожку І.В. 

У правлінНJI комунальної власності подає на розгляд сесії Броварської 
міської ради в листопаді 2009 року додатково наступне питанНJI: 

1. Про призначенНJI балансоутримувача окремо розташованої будівлі 
по вул. Чернігівській, 7 в місті Бровари. 

Виконуюча обов'язки начальника 

УправлінНJI комунальної власності Т.І.Даюок 
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