
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА київська! ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г Про затвер~ення п~реліісу об' єктів комунальної l 
власнос:п теРИТОРІальної громади м.Бровари, 

що ПІД11J1Гають приватизації у 2005 році 

Відповідно до СТ.7 Закону України "Про приватизацію невеликих державних 
підприємств (малу приватизацію)", керуючись П.30 СТ.26 Закону України "Про 
місцеве самоврядування в Україні", П.49 Закону України "Про державну 
програму приватизації на 2000 - 2002 роки", рішенНJI Броварської міської ради 
від 22.07.04 Н!! 501-23-24 "Про Програму приватизації об'єктів права 
комунальної власності територіальної громади м.Бровари на 2004 - 2006 роки", 
врахОВ)'ІОчи рекомендації комісії з питань комунальної власності та 
приватизації, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити перелік об' єктів комунальної власності територіальної 
громади м.Бровари, що піДJJJIГають приватизації у 2005 році: 

N!! . Поштова адреса Спосіб 

піп Об' єкт приватизації об' єкта приватизації приватизації 

1. Вбудовано-прибудоване бульв.Незалежності,2 

нежитлове приміщеННJI м.Бровари, Київська Викуп 

обл., 07400 

2. Вбудоване нежитлове вул. Енгельса,10 . м.Бровари, Київська Викуп 
ПРИМlщенНJI 

обл., 07404 
3. Підвальне приміщенНJI під вул.Кирпоноса,5 

(при будованим до житло- м.Бровари, Київська Викуп 

~BOГO будиику) приміщен- обл., 07400 
LQPI " .. ням ка е "Броварчанка 

. . ;.~. 2. · Доручити Броварському міжміськ~му бюро технічної інвентаризаці! 
. ВИГотовити свідоцтва про право влаСНОСТІ та вит~ги з peecтpr. прав ~~aCHOCТl 
. ~~ i~~~ територіальної громади .~.Бровар~ в осоБІ Броварсь~~~ ~~C~~.~1 ради та 
'. видати Управлінню комуналЬН01 влаСНОСТІ. ": .; . · 
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3. У разі, якщо об'єкти, зазначені в переліку не будyrь приватизовані у 2005 
році, вони піДnJlГають приватизації у 2006 році. 

4. Контроль за виконанНJlМ даного рішенНJI покласти на першого заступника 
міського голови Кияницю О.А. 

В.О.Антоненко 

м.Бровари 
'від ~~ p~ O~ 
Н!! 6.RJ-M-P' 



Управління Подання: начальнИК . 
комунальної влаСНОСТІ 

ПОГОДЖЕНО: 

- секретар ради 

- перший заступник 

міського голови 

- завідуюча юридичним відділом 

- завідуюча загальним відділом 

- голова комісії з питань 
комунальної власності 

та приватизації 
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