
БРОВАРСhКА МІСЬКА РАДА К .. . 
ИІВСЬКОІ ОБЛАСТІ 

РІШЕННя 

г Про реєстрацію договорів куп' . 
ІВЛІ-ПРОДажу. 

Відповідно до П.7 ст.23 Закону Украіни "П 
державних підприємств (малу приватизацію)" ро приватизацію HeB~ 

• ,оо 00.' враховуючи рекомевдаЦll 
KoМlC11 з питань комунально І влаСНОСТІ та Прива'І'Т~SI";" . , .... ~-..yl, МІСЬка рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Зареєструвати договір купівлі-продажу вбудовавоro нежитлового 
приміщеННJI площею 1 О, 1 КВ.м., що за адресою: 07400, Київська область, місто 
Бровари, вул, Черняховського, 13, укладений 21 березВJI 2006 року між 
управлінням комунальної власності Броварської міської ради та фізичною 
особою Поліном Григорієм Прокоповичем. 

2. Зареєструвати договір купівлі-продажу вбудоваво-прибудовавого 
вежитлового приміщення площею 91,8 КВ.М., щО за адресою: 07400, Київська 
область, місто Бровари, бульв. Незалежності, 2, укладений 22 березВJI 2006 
року між Управлінням комунальної власності Броварської міської ради та 
фізичною особою Михайловим Олександром Михайловичем. 

З. Зареєструвати договір купівлі-продажу вбудов~ого нежитло~ого 
ПРИМЇщеНWI площею 458,3 КВ.м., що за адресою: 07400, Киівсь~а область, .МІСТО 
Бровари, вул.Гагаріна, 14 , укладений 21 березВJI 2006 року МІЖ УпрaDJllВВJlМ 
JCОмуиальної власності Броварської міської P~ та ~р~ю особою 
товариство з обмеженою відповідальністю "Ориnнал-СеРВlс-2 · 

4 • ., одажу окремо розташованого 
· Зареєструвати ДОГОВІР кymвm-пр. 43 6 КВ м що за 

веЖИТловоro приміщеввя КОЛИШflЬО! теПЛИЦ1 ШІоще~е ~OBCЬ~~;", 17-В, 
lІ,Цресою: 07400, київська область. ~CТO ;po~ ~oї lІІІ8С!ІООТЇ 
~вдений 22 березня 2006 ~ пр Піmим Віталієм Леонтійовичем. 
Роварської міСЬКОЇ ради ~6~u mlt ю покласти на першого засТупника 
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Подаввв : вико~ча обов'язки Н~:8JIьника /J А 
УправлІННЯ комунальНОI P~ 
власності ~ VJ О.І.Усик 

ПОГОДЖЕНО: 

- секретар ради 

- перший заступник 

міського голови 

- завідуюча юрИДИ1ПlИМ відділом 

- завідуюча загальним відділом 

- голова комісії з питань 
комунальйої власності 
та приватизації . 
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