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БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

[ро НІІДІІННІІ дозволу кп «Оздоровчо-реабілітаціііний І 
центр» на передачу основних засобів на баланс 

Броварській центральній районній лікарні 

1 

Розгзumyвши звернення комунального підприємства «Оздоровчо-
реабілітаційний центр» від 04.02.2010 Н!! 01, керуючись пунктом 5 cTaтri 60 
Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та Законом Украіни 
<<Про передачу об' єктів права державної та комунальної власності», враховуючи 
рекомендації комісії з питань комунальної власності та приватизації, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на передачу комунального майна, що перебуває на балансі 
комунального підприємства «Оздоровчо-реабілітаційний центр» на баланс та 
обслуговування Броварській центральній районній лікарні, а саме: 

_ INDAP - апарат ДJIJI газових СО2 ін'єкцій, інвентарний номер 73, 
ЗВJIИIIII(овою вартістю 16396,00 грн.; 

_ НYPER - МEDOZON COМFORT - апарат ДЛJI озоногазації, інвентарний 
номер 92, ЗaJIИПП(овою вартістю 90793,00 гри. 

2. Доручити кп «Оздоровчо-реабілітаційний центр» передати, а 
Броварській центральній районній лікарні ВЗJlТИ на облік та обслуговування 
зазначене в п.l майно, яке запшпаЄТЬСJl комунальною власністю територіальної 
громади м. Бровари. 

3. Передачу вищевказаних основних засобів оформити згідно з вимогами 
діючого законодавства та внести відпов!дні зміни до бухгалтерського Об~ку. 

4. Контроль за виконанням цього РlшеННJI покласти на заступника МІСЬКОГО 

голови руденка.В.В. 

Виконуючий обов'язки міс 
голови - секретар ради І.В.Сапожко 



поДАННЯ: о 

Начальник Управління 
комунальноівласності 

ПОГОДЖЕНО: 

заступник міського голови -
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БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСП 
УПРАВЛШНЯ KOМYНAJIЬHOI ВЛАСНОСТІ 

07400, м.БРОВВРIІ, вуn.Шевченкв, 2, .Т.Т. 4-14-52, 4-13-69, 4-02-95 

Від tJP. РОІ. tНJ/O НІ! т..;/ f)6 , 
НаН!! за ----
Про розгляд питань на сесії 
Броварської міськоі p~ в 
лютому 2010 року :/11 

Виконуючому обов'язки міського 
голови - секретарю ради 

{, ожку І.В. 
;-1(./ 

п/lIО 
o9·()J ,~ ~jf 

Управліиви комунальної ма сті подає на розгляд сесії Броварської 
міськоі ради в лютому 2010 року наступні питанвя: 

1. Про надаиви дозволу кп «Оздоровчо-реабілітаційний центр» на 
передачу основних засобів на баланс Броварській центральній районній 
лікарні. 

2. Про встановлеНWI пільгової ореидиої плати. 

Начальник Управліввя 
комунальної власності 

К.О.ВОЗlПOк 

Броварський МВК 
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"f2!r' . 01 20~. 
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