
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА киУвськоІ ОБЛАСТІ 
РІШЕННЯ 

г 
Про затвердження переліку об' єктів комунальної 

власнос:rі територіальної громади м.Бровари, 
що ПIд1ІягаIОТЬ приватизації у 2006 році 

l 

Відповідно до ст.7 Закону України "Про приватизацію невеликих держаВlІlІХ 
підприємств (малу приватизацію)", керуючись П.зо СТ.26 Закону України ~~Про 
місцеве самоврядування в Україні", П.51 "Державної програми приватизації на 
2000 - 2002 роки" ззатвердженої Законом України "Про Державну програму 
приватизації" від 18 травня 2000 р. N!! 1723-111, рішення Броварської міської радll 
від 22.07.04 N!! 501-23-24 "Про Програму приватизації об'єктів права 
комунальної власності територіальної громади м.Бровари на 2004 - 2006 POKIi"~ 
враховуючи рекомендації постійно-діючої депутатської комісії з питань 
комунальної власності та приватизації, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити перелік об'єктів комунальної власності територіальної 
громади м.Бровари, що підлягають приватизації у 2006 році: 

Н!! Поштова адреса Спосіб 

піп Об' єкт приватизації об' єкта приватизації Пj!иватизаціі 

1. Вбудовано-прибудоване бульв.Незалежності,2 
Викуп нежитлове приміщення м.Бровари, Київська 

обл., 07400 

2. Вбудоване нежитлове вул. Гагаріна, 14 
Викуп 

приміщенlUI м.Бровари, Київська 

обл., 07404 
3. Вбудоване нежитлове вул.Черняховського, 13 

Викуп 
приміщення м.БРовари, Київська 

обл., 07400 . . 

4. Окремо розташоване І 

вул. ЧерняховСЬКОГО, 

нежитлове приміщення 17-В, м.Бровари, 
Викуп київська обл., 07400 

колишньої теплиці ,. ... . .. , .- ;-... ;: . , . 
. . 
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2. доручи~и Броварському міЖМіСьк~му бlОРО технічної інвентаризації 
ОТОВИТИ СВІдоцтва про право влаСНОСТІ та витяги з реєстру прав власностї 

8"r
l
.rtl'A територіальної громади м.Бровари в особі Броварської міської ради та 

ІІа о оо· 
"ТИ УправЛІННЮ комуналЬНОl влаСНОСТІ. 

81ІДа • 3. КонтРоль за виконанням даного РІшення покласти на першого заступника 
. ь"ого голови КИЯНИЦЮ О.А. 

МІС І' 

Міський голова о оо 

".Бровари 
від ~.9. f'L. Р5' 
N!J~.l -.p~- о, 

ОО 

оо : L'" ... --:-: 

В.О.Антоненко 



ПодаllllЯ : начальниК УправnіНН~ 
комунальноївnасносn 

ПОГОДЖЕНО: 

- секретар ради 

- перший заступник 

міського голови 

- завідуюча юридичним відділом 

---Нh--г- Л.В.ЧеРНИWова 

- завідуюча загальним відділом Н.І.ГН811ОК ~r'""_ ---

- голова комісії з питань 
,комунальної власності 
та приватизації В.І.ДворніК -------...; 
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