
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА киІвської ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г 
Про надання згоди на безоплатне прийнятгя у 
комунальну власність територіальної громади 

м.Бровари житлового фонду, що перебуває на 
балансі Київського обласного державного 
підприємства по племінній справі в 
тваринництві "КиїВСЬІсе облдержпідприємство" 

Розглянувши звернення Київського обласного державного підприємства 
по племінній справі в тваринництві "Київське облдержпідприємство" від 
29.05.06 Н2 76 "Про передачу житлового фонду", керуючись пунктом 51 
стапі 26 Закону України " Про місцеве самоврядування в Україні" та 
Законом України "Про передачу об"єктів права державної та комунальної 
власності", враховуючи рекомендації комісії з питань комунальної власності 
та приватизації, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати згоду на безоплатне прийняпя у комунальну власність 
територіальної громади м.Бровари ЖИТЛОВИХ будинків Н2 69А, 69Б, 7.1,\IА, 
73, 73А, ,75 по вулиці Кутузова, Н2 1,3,5,7 по вул.Будьонного, Н2 7, 9 по 
вул.Чкалова, що перебувають на балансі Київського обласного державного 
підприємства по племінній справі в тваринництві "Київське 
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ПОГОДЖЕНО: 

- секретар ради 

- заступник міського голови 

начальник юридичного відділу 

- начальник загального відділу 

- г.олова комісії з питань 
комунальної власності 
та приватизації 
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Про передачу житлового фонду. 

Міському голові 
Антоненку в.о. 

Шановний Вікторе Олександровичу! 

На балансі Київського обласного державного підприємства по 

плеМіНН~ спр~ві у JваРИ:Ни.Рві п~ебуває державний житловий фонд (буд. 
N!!N!! 69 а, 69 б, 71 а, 73 ~ 71, 73(75 по вулиці Кутузова; буд. N!!N!! 1,3, 5, 7 по 
вулиці Будьонного; буд. N!!N!! 7, 9 по вул. Чкалова), який підприємст"во 
обслуговує. Витрати на утримaнRJI житлового фонду за 2005 рік - 58382 грн., 
з JПCИX 19998 грн. - прямі збитки підприємства. 

Наше підприємство є сільськогосподарським і в даний час перебуває у 
скрутному фінансовому стані. Тому коштів, необхідних ДJUI повноцінного 
утримання житлового фонду, у підприємства немає. В зв'язку з цим 
мешканці вищевказаних будинків не отримують житлово-комунальних 
послуг належної якості, що викликає іх численні скарги, в тому числі і до 
міськвиконкому. 

За домовленістю була передана міській раді земельна дimппcа площею 
104,0 га для потреб міста, а також на безоплатній основі було передано 
Броваритеплоенергомережі котельшо, яка знаходилась на балансі Київського 
облдержплемпідприємства. Мешканці вищезгаданих будинків за 
використaннJI води, тепла, газу, електрики, каналізації сплачують 
відповідним організаціям М. Бровари. 

Враховуючи викладене просимо прИЙWIТИ до комунальної власності 
територіальної громади міста Бровари державний житловий фонд, що 
перебуває на балансі нашого підприємства. 

З повагою 
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Директор 
В.М. Курта З'l~ 
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