
БРО~АРСЬКА МІСЬКА РАДА київськоl ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г Про надання дозволу комунальному І 
підприємству «Оздоровчо-реабілітаційний 
центр» на відчуження основних засобів, що 
перебувmоть у нього на балансі 

Розглянувши звернення комунального підприємства «Оздоровчо
реабілітаційний центр» від 23.11.2009Н!! 35, керуючись Постановою Кабінету 
Міністрів Украіни від 06.06.2007 Н!! 803 <<Про затвердження Порядку 
відчужеННJI об'єктів державної власності» та пунктом 5 статті 60 Закону 
Украіни ,,про ·місцеве самоврядування в Украіні", враховуючи рекомендації 
комісії з питань комунальної власності та приватизації, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл комунальному підприємству «Оздоровчо-реабілітаційний 
центр» на продаж двох газових котлів PEGA8U8 F3 N2 8288 з інвентарними 
номерами - 044, 045, серійними номерами - 0443Ь40239, 044Зh40240 та 
загальною залишковою вартістю - 66347,34 грн. 

2. ВідчужеННJI основних засобів, ШЛJIXом іх продажу, здійснити через біржі 
за вартістю визначеною незалежною оцінкою. 

3. Кошти, що надійдуть від продажу основного засобу, спрямувати на 
поліпmеННJI основних фондів. 

4. KoнтpoJЦ. за виконанням цього рішення покласти на заступника міського 
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начальник юридичного 

відділу-

начальник загального 

відділу -

заступиик голови постійної комісії 
з питань комунальної І , 
власності та приватизації.-

! 

000141 

_~~fYIlJrJ'4.uh:.....=..-_ К.а.Вознюк 

-#'t:.7-:J~r-Yoc-~- В.В.Руденко 

Н.І.ГИ8ТJOlC 

Ю.А.СеpдlO 



І 
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
УПРАВЛІННЯ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 
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пра ЛІН ком ИалЬНОІ влаСНОСТІ подає на розгляд сеСl1 роваРСЬКОl 

міської ради в ли топаді 2009 року додатково наступне питання: 
1. Про надання дозволу комунальному підприємству «Оздоровчо

реабілітаційний центр» на відчуження основних засобів, що перебувають у 

нього на балансі. 

Начальник Управління 
комунanЬНОївласності К.О.Вознюк 
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