
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА київськоf ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г 
Про безоплатне ПРИЙНЯ'ІТя у комунальну 
власність територіальної громади м.Бровари 
квартир Х!! 2,4,11,22,28,30,36,43,48,55,57,59,60, 
62,65,73,77,80,86,89,95,96,105 У будинку Х!!6 по 
вул.ОлімпіЙськіЙ, що перебувають на балансі 
ТОВ "Броварський ДБК "Меркурій" 

Розглянувши звернення товариства з обмеженою відповідальністю 
«Броварський ДБК «Меркурій» від 04.10.2006 Х!!02/798 «Про передачу 

житлового фонду», керуючись пунктами 2 та 5 ста'ІТЇ 60 Закону України 
"Про місцеве самоврядування в У країні" і Законом У країни "Про передачу 
об'єктів права державної та комунальної власності", враховуючи 
рекомендації комісії з питань комунальної власності та приватизації, міська 

-рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Прийняти безоплатно у комунальну власність територіальної громади 
м.Бровари квартири І та ІІ під'їздів у будинку Х!!6 по вулиці Олімпійській, а 
саме: Х!! 2, 4, 11,22,28,30,36,43,48,55,57, 59, 60, 62, 65, 73, 77, 80, 86,89,95, 
96, 105 (всього 23 квартири), що пер'ебувають на балансі ТОВ "Броварський 
ДБК "Меркурій". 

2. Комісії по передачі вищевказаних квартир здійснити передачу та 
оформити акти приймання-передачі, згідно з чинним законодавством. 

3. Контроль за виконанням ~q P~ ня покласти на заступника 
міського 'голови Возняка С.М. * ~ І/. О 'f ~ 

'і)о СІ О 
cr~ ~.;~ ..... 
т :s: ':і 0\ 

Секретар ради a.~ ~ -g І.В.Сапожко 
'! ~ft1 

м.Бровари 

від N. u;. ()ь 
Х!! ~J.9-~~()§ 

• s> • ~ * () 
'''' e)\~O 

.. , :. 
- - о . ' .. ' .' . 

-о 



ПоданнЯ: начальник УправліН~ 
комунальної влаСНОСТІ 

ПОГОД)lСЕИО: 

- секретар ради 

- заступник міського голови 

- начальник юридичного відділу 

- начальник загального відділу 

- голова комісії з питань 

комунальної власності 
та приватизації 
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Україна 
Товариство з обмежеНОIО відповідальністю 

"БроваРСЬКIIЙ домобудіВНJIЙ комбіllат "Mep'kyїiiti"" 
07403 м. Бровари Київської обл., вул. Кутузова, 13 J • 

Банк "Регіонального розвитку" ББАВ р/р 26006з4()g~6і.· 
МФО 300540, ЗКПО 03391260 Св. Н!! 1362S016 JnH ()33~J2tr"'мYA) 

тел. (294) 6-72-06, тenlфОIСС 6-47-94. 

l)pOiJapCL'(UMY мl(-:1#.І)І1$'· 
голові A"'t(J"~IIIfY I~,I.J, 
07400 м.nрtllШІIИ I$Y.1,ral"aphw, 15 .. 

Про передачу житлового фонду 

ШаНОВllИЙ Віктор ОлеlссаIIДРОВИЧ! 

Просимо Вас вирішити питанlUl про прийНJJтn1 у КОМУИ3."1ЬН)f 

власність територіальної громади м. Бровари КВ8р!ир в буд. N!!6 по ву;). 
~ 

Олімпійська, а саме: N!!2, 4, 11, 22, 28, 36, 43, 48, 55, 57,59, 60, 62, 65, 73, 
77,80,86,89,95,96,105. 
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