
                                                                                                           
 УКРАЇНА  

 ГОРОДНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА  

                                       РІШЕННЯ  

                   (дев’ятнадцята   (37)  сесія  сьомого  скликання) 

 

 

 від  03  грудня  2019  року 

 м. Городня 

 

Про надання згоди на  безоплатне 

прийняття основних  засобів  до 

комунальної власності територіальної 

громади  Городнянської міської ради 

Розглянувши листи «Департаменту внутрішнього фінансового 

контролю та аудиту КМДА» від 11.11.2019, КНП «Консультативно-

діагностичного центру Святошинського району м. Києва» від 12.11.2019, 

«Управління з питань реклами КМДА» від 18.11.2019, КП «Житлоінвестбуд- 

УКБ» КМДА від 28.11.2019, Солом’янської  районної в місті Києві державної 

адміністрації від 29.11.2019, КП «Київреклама» КМДА від 11.11.2019, КНП 

«Центру первинної медико-санітарної допомоги № 2» Деснянського району 

м. Києва від 11.11.2019 року,  щодо передачі майна , відповідно до статті 327 

Цивільного кодексу України, статті 137 Господарського кодексу України, 

керуючись пунктом 31 частини першої ст. 26, частини п’ятої статті 60 Закону 

України  «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Городнянська міська рада  

                

                                      В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Надати згоду на безоплатне прийняття основних засобів, техніки, 

обладнання до комунальної власності територіальної громади Городнянської 

міської ради з комунальної власності територіальної громади м. Києва, що 

обліковується на балансі: 

1.1. КНП консультативно-діагностичний центр Святошинського району  

м. Києва – автоматичний кріоскопічний осмометр OSVOMAT 030 

інвентарний № 1041668.  

1.2. КП «Київкомунсервіс» КМДА – асенізаційна машина ГАЗ-3307, 

АА8024СА інвентарний №210003. 

1.3. Департамент внутрішнього фінансового контролю та аудиту 

КМДА- ноутбук Аser 2492 WLM1 – інвентарний № 101480066. 

1.4. Управління з питань з питань реклами КМДА – комп’ютер IP3180 

інвентарний №101400028. 



1.5. КП «Київреклама» КМДА – вантажний автокран МАЗ - 533702, 

інвентарний №1561. 

1.6. КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2 » 

Деснянського району м. Київа – апарат д/УВЧ ретапії інвентарний 

№104z0939, камера для зберігання медичних інструментів –інвентарний 

№104z1024, УАЗ-3962 – інвентарний №10503504. 

1.7. КП з питань будівництва житлових будинків  «Житлоінвестбуд-

УКБ» КМДА – шафа морозильна SN-711S  інвентарний №76. 

1.8. Солом’янська районна в місті Києві державна адміністрація –

сканер біометричний Sonda L82 FR інвентарний №101480168, персональний 

комп’ютер  інвентарний №101480171. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію Городняської міської  ради з питань комунальної власності, 

земельних відносин та охорони  природи.  

 

   Міський голова                       А.І. Богдан 

 

 

 
 

 


