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БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КlifїВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ

Г Про затвердження доповнення до переліку об' єктів, щ;l
перебувають у комунальній власності територіальної
громади

м.Бровари та підлягають

приватизації у

2007 році

Відповідно до пункту З cTaтri 7 Закону України <<Про приватизацію
невеликих

державних

підприємств

(малу

приватизацію»),

керуючись

пунктом ЗО статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядуваННJI в
Україні", пунктом 49 «Державної програми приватизації на 2000 - 2002
роки»

затвеРJXженої

приватизації»,
Н!!

286-19-05

Законом

рішенням

України

Броварської

<<Про

міської

державну

ради

від

програму

17.04.2007.

«Про затвердженНJI Програми приватизації об'єктів права

комунальної власності територіальної громади м.Бровари на 2007 - 2008
роки», враховуючи рекомендації комісії з питань комунальної власності та

приватизації Броварська міська рада
ВИРІШИЛА:

1. Затвердити доповнення до переліку об' єктів, що перебувають у
комунальній власності територіальної громади м.Бровари та підлягають
приватизації у 2007 році:
Н!!

піп

1

Об' єкт приватизації

.

5, м.Бровари,
нежитлове приміщення Київська обл., 07400

Окремо розташоване

Спосіб

Поштова адреса об'єкта
приватизації
вул. Кірова,

приватизації
викуп

.

2. Доручити Комунальному підПРИ?ІСТВУ Броварсь~ої міської ради
«Броварське бюро технічної інвентаризацІЇ» вигот.овити ~B~OЦТВO nP~ npав~
власності

та

витяг

з

реєстру

прав

влаСНОСТІ

на

ІМ я

теРИТОРlалЬНОI

громади м.Бровари в особі Броварської міської ради та видати Управліmпo
комунальної власності.

З. У разі, JlКЩО даний об'єкт не ~yдe приватизований у 2007 році, він

підлягає приватизації в наступному РОЦІ.
: •\ . •

і:

.'

.'

. -.

.

000941

4. Відмовити в доповненні до переліку об' єктів, що перебувають у

комунальній власності територіальної громади м.Бровари та підлягають

приватизації у
Не

2007 році:

Об' єкт приватизації

пІп

1

Вбудоване нежитлове
приміщення

Поштова адреса об' єкта
приватизації
вул. Київська,

292,

Спосіб
приватизації
викуп

м.Бровари, Київської
обл., 07400

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника

міського голови Андрєєва В.О.

Секретар міської ради

І.В. Сапожко

Подання: вико~оча о

бов'язки начальника

ної власності

управлІННЯ комуналь

ПОГОДЖЕНО:

-заступник

_ _~~_B.O.Aндpєєв

міського голови

І

-

/':J

начальник юридичного відділу

,

--- -...-

виконуюча обов"язки начальника

загального відділу - головний спеціаліст
загального відділу

-

голова комісії з питань
комунальної власності
та приватизації

М.А.Пелих

-----~-

