
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА УтхУ 
АКиВськоІ ОБЛАСТІ 

г 

РІШ~Ння 

Про безоплатне прийнятгя у комунальну . l 
• оо влаСНІСТЬ 

теРИТОРlалЬНОI громади м.Бровари квартири Н!! 55 У 
будинк~ Н!!. 2а п?, бул~вару Незалежності, що належить 
H~ праВІ СПIЛЬ~ОI СУМІСНОЇ власності гр.гр.Корявому 
ВІІСТОРУ Михаиловичу, Корявій Людмилі Миколаївні 
Корявому Павлу Вікторовичу , 

Розглянувши заяву гр.гр.Корявого В.М., Корявої Л.М. - співвласників 
квартири Н!! 55 У будинку по бульвару Незалежності, 2а, що перебувають на 
обліку потребуючих поліпшення житлових умов у виконкомі Броварської 
міської ради, рішення виконкому від 03.03.05 Н!! 87 "Про припинення права 
власності на житло, співвласником якого є малолітня дитина", згідно ст.48 
Житлового кодексу України, Тимчасового положення про порядок передачі 
громадянами житла, що перебуває у їх приватній власності органу, який 

'о. • ЗДІИСНІОЄ ПОЛІпшення ЖИТЛОВИХ умов, затвердженого наказом 

Держжитлокомунгоспу України від 01.06.95 Н!! 24, керуючись П.зо СТ.26 та 
ст. БО Закону Украіни "Про місцеве самоврядування в Украіні", враховуlOЧИ 
рекомендації комісії з питань комунальної власності та приватизації, міська 
рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Прийняти безоплатно У комунальнУ власність територіальної громади 
м.Бровари однокімнатну квартиру Н!! 55. У б~дин~у Н!! ~a ~o бульвар~ 
Незалежності, що належитЬ на правІ СП1~~НОІ CYMIC~OI влас~~с~ 
гр.гр.Корявому Віктору Михайловичу, КОРЯВІИ ЛІОДМИЛІ МиколаlВНI, 
І(орявому Павлу ВікторовичУ. ., оо 

2 Д Управліl1ll10 І(омунальноі влаСНОСТІ мІсы�оІ� ради скасувати 
. оручити · 

рішення про приватизаціlО житла та аНУЛlовати CBIДOЦT~O про право 
Ь". зова11У квартиру, зазначену D п.1 даl10ГО РІшення . 
.",.аСНОСТI на привати .' б . оо' 'оо 

3. Доручити Броварському МІЖМІСЬКОМУ IОРО ТСХШЧ1l01 ІнвентаризаЦIІ 

С реєс"'раціlО права влаСНОСТІ за громадЯllами Корявим Ісасувати запис про ..• оо 

В . М'" ,ем lJ'орЛВОIО ЛJOдмилоlO МИКОJlаlDIІОIО та Корявим 
'КТОРОМ ихаиловиt ,1" l' 

N В • ІІа Ісоартиру Н!! 55 по бульвару 1- езалеЖНОСТI, 2а в 
аолом Ікторовиtlем ... 

Реєстрі прав власності ІІа IІсрухоме маи~~. . оо • 

4 Д "соМУ БроваРСЬКОI МІСЬКОІ раДIІ ПРlln11ЯТИ РІшення про 
· оручити DИКОs' М 'm ЧЛСlJам 'сім"ї ордера ІІа ЖІІТЛОDС приміщення за 

ІІаДання ГР.КОРЯDОМУ · · 
ЗАТ .ірDl'РО.' 0Р1.'pIf"· 200.1 ро 3.м. ",,,oIOQO 
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адресою: м .. Бров.ари, вул.Білодібровна, 6 квартира N!! 1 О, яке вони отримують 
в результаТІ ПОЛІпшення житлових умов. 

5. Комісії по прийнятno вказаної в П.1 даного рішення квартири 
та оформити відповідний акт, згідно з чинним 

. 
РІшення покласти на першого 

Міський ГОЛО 
В.О.Антоненко 



Подання: начальник Управління 
комунальної власності 

ПОГОДЖЕНО: 

- секретар ради 

- перший заступник 

міського голови 

- завідуюча юридичним відділом 

Л.В. ЧеРНИШова 
--~r-h1г-t--

cck= 
І.Г.Лавер 

- завідУЮча загальним відділОМ ~.:; Н.І.Гнатюк 

- голова комісії з питань комунальної 
власності та приватизації --___ ~B.I.дBopHiK 
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Міському голові 
Антоненку в.о. 
Корявого в.м. 

ЗАЯВА 

я та члени моєї сїм"ї: дружина - Корява Людмила Миколаївна та син -

Корявий Павло Вікторович перебуваємо на квартобліку у виконкомі міської 

ради. Житлова площа за адресою бульв.Незалежності, 2-а, кв.55, яку ми на 

сьогодні займаємо, знаходиться у спільній сумісній власності. Я та члени 

моєї сїм"ї відповідно до cTaтri 48 Житлового кодексу України даємо згоду на 

передачу у комунальну власність територіальної громади міста Бровари цієї 

квартири при умові надання нам квартири за адресою вул.Білодубравна, 6, 

кв.10. 
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