
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА київської ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г Про . безоплатне прийняття у комунальну 
влаСНІСТЬ територіальної громади м.Бровари 
квартири Н!!93 по вул.Енгельса,l, що перебуває 
у власності ТОВ «Броварський ДБк 
«Меркурій». 

Розглянувши звернення товариства з обмеженою відповідальністю 
«Броварський домобудівний комбінат «Меркурій» від 25.10.2006 Н!!26/856 
«Про передачу у комунальну власність кв.Н!!93 по вул.Енгельса, 1», 
керуючись пунктом 2 статті 60 Закону У країни «Про місцеве самоврядування 
в Україні» і Законом України «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 квартиру Н!! 93 У будинку Н!! 1 по вулиці Енгельса, що перебуває у 
власності ТОВ <<Броварський ДБК <<Меркурій». 

2. Комісії по передачі вищевказаної квартири здійснити передачу та 
оформити акт приймання-передачі, згідно з. чинним законодавством. 
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Пода.IНЯ: виконуюча оБОВ'ЯЗ~ 
начальника УпраВЛІННЯ 
комунальної вл~сності 

ПОГОДЖЕНО: 

- секретар ради 

-заступник 

міського голови 

- начальник JОРИДИЧНОГО відділу 

- голова комісії з питань 
комунальної власності 
та приватизації 

000885 
· 

Т.І.данюк 

~~ _____ І.В.Сапожко 

І с"") 

~ І.Г.Лавер 
( 

/l. ШШ і . Н.І.Гнатюк 
/( 



т Украіна 
овариство з обмеженою відповідальністю 

"Броварський домобудіВНllЙ комбінат "Меркурій" 
074,~З М: Бровари Київської обл., вул. Кyryзова, 131. 

Банк Репонмьного розвиncy" БВАБ р/р 260063408801 
МФО 300540, ЗЮ10 03391260 Св. Ни 13625016 ІПН 033912610060 

тел. (294) 6-72-06, тел/факс 6-47-94. 
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Про переда~1 [) \f] 
в кому-..rб»1і; влаСl!ість 
КВ. Х!9:РіО вул. Енгель а,l. 

Шановниі Вікторе ОJJександровичу! 

в зв'язку з тим, що листом К! 01/815 від 09.12.1999 року в перелік 
квартир, що підлягають передачі в комунальну власність м. Бровари, 
помилково не була включена кв. К!93 по вул. Енгельса, 1, в наслідок чого ця 
квартира не передана в комунальну власність. 

Просимо Вас вирішити питання про прИЙНЯТТя вищевказаної 
'квартири в комунальну власність територіальної громади м. Бровари. 

Додаток: Витяг з протоколу правлінНSI К!!l від 2З.ОЗ.2006р. 

в склад комісії по передачі квартири N!9З по вул. Енгельса,l просимо 
ВКЛЮЧИТИ заступника начальника ЖВВ Безверху Г.1. 
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