
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г Про HaдaнНJI дозволу навчально-виробничому 
ценtpу творчості молоді на продаж автомобіля 
марки ВАЗ-21 09, що перебуває у нього на 
балансі 

6 

Розглянувши звернеННJI навчально-виробничого цeНtpy творчості молоді від 
25.09.2007 Н!!122, керуючись пунктом 30 статті 26 та 60 Закону Украіни "Про 
місцеве самоврядув8ННJI в Україні", враховуючи рекомендації комісії з питань 
комунальної власності та приватизації, міська рада 

ВИРППИJlA: 

1. Надати дозвіл навчально-виробничому цeНtpy творчості молоді на 
продаж tpанспортного засобу - автомобіЛJI марки ВАЗ-2109, державний 
номер АІ0605ВЕ, 1993 року випуску, з інвентарним номером 01510429, 
З8J1ИПIl(овою вартістю 0,00 грн., що перебуває у нього на балансі. 

2. ВідчужеННJI основного засобу, ШЛJIXом його продажу, здійснити на 
конкурентних засадах - через біржі, на аукціоні за ринковою вартістю 
визначеною експертним ШЛJIXом. 

3. КоНtpОЛЬ за виконанням цього рішеННJI покласти на заступника 

міського голови Андрєєва В.О '1 ;~~,~ 
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Секретар ради 
І.В.Сапожко 



б 'зd нач8JIЬника ПОД811НR : виконуюча о ов JI.. • 
УправліИИJI комунальН01 власносn 

ПОГОДЖЕНО: 

-заступник 

міського голови 

виконуюча обов'язки начальника 
юридичного відділу - головний спеціаліст 
юридичного відділу 

- виконуюча обов"язки начальника 
загального відділу - головний спеціаліст 
загального відділу 

- голова комісії з питань 
комунальноївласноcri 

та приватизації 
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Т.І.давюк 
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~ ~ ~ БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА киlвськоl ОБЛАСП f· УПРАВJlIННЯ КОМYНAJIЬиоі ВЛАСНОСТІ 

07400, м.Бровври, вуn.Гвraрїив.18, т. 5-10-б3 

Від --І,. -t',. Ь" Н!! ""Ц/ 
НаН!! за ----

Міському голові 
В.О.Антоненко 

ПОДАВВЯ 

Управління комунальної власності подає на розгляд сесії Броварської 
міської ради в жовтні 2007 року наступні пит8.ННJI: 

1. Про надання дозволу навчально - виробничому цешру творчості 
молоді на продаж автомобіля марки ВАЗ-2109, щО перебуває у нього на 

балансі. 

2. Про безоплатне прийняття у комунальну власність територіальної 
громади м. Бровари квартири Н!!70 по вулиці Черняхівського 16-Г. 

З. Про безоплатне прИЙНJlТ1'я у комунальну власність територіальної 
громади м. Бровари дитячого ігрового комплексу по бульвару 

Незалежності, 2. 

4. Про безоплатну передачу тепломережі по вул.Кірова, 96 з балансу 
ОП «Броварипромжитлобуд» на баланс кп «Броваритеплоенергомережв». 

S. Про без~~атне прИЙНJIТТя У комунальну власність територіальної 
громади м. Бровари зовнішніх інженерних мереж до житлового будинку 
по вул. Грушевського, 19. 

6. Про повторний продаж на ayкцio~ вбудованого нежитлового 
приміщеННJI за адр~СОЮ: бульв. НезалеЖНОСТІ, 6, м. Бровари. 

7. Про встановлення пільгової орендної пла~. 

8. Про затвердження доповне~ д~.переліку об'~, що пе~~~уваюТЬ 
у комунальній власнос~ теРИТОРІальНОІ громади м. ~POB8\М~~ І 
приватизації у 2007 РОЦІ. . .вХ!'Дliі: J. -5?1 J!R!/. 

. .1!2.. .. - ,[()- - . ..ш,; 
Виконуюча обов'язки начальника. /' ~ 
Управління комунальної власноСТІ ~ Т.І.Данюк 
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