
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г 
Про повторний продаж вбудованого 
нежитлового приміщення за адресою: 

бульв. Незалежності, 6, м.Бровари 

У зв'язку з тим, що аукціон з продажу об'єкта комунальної власності: 
вбудованого нежитлового приміщення розташованого за адресою: 
бульв. Незалежності, 6, м.Бровари не відбувся по причині відсутності заяв 
на участь в аукціоні, керуючись статтею 21 Закону Украіни " Про 
приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)", 
пунктом ЗО статті 26, пунктом 5 статті 60 Закону Украіни "Про місцеве 
самоврядуванНJI в Україні", постановою Кабінету МініС'1рів Украіни "Про 
затверджеННJI Порядку відчужеННJI об'єктів державної власності", 
враховуючи рекомендації комісії з питань комунальної власності та 
приватизації, міська рада: 

ВИРІШИЛА: 

1. 'flРQвести ,\ повторний продаж об'єкта комунальної власності 
...... ~ \ ~'Б б . територіальноі rpОМади м. ровари - в удованого нежитлового ПРИМlщеННJI 

розташованого за адресою: бульв. НезалежНості, 6, М. Бровари змінивши 
спосіб приватизації - викуп. 

2. Внести ЗМіни до додатку 2 рішеННJI Броварської міської ради від 
17.04.2007. N!! 286-19-05 "Про затверджеННJI Проrpами приватизації об'єктів 
права комунальної влас~ості територі~НОї. rpOM~ M.~p~~ap~ на 20?,7-2008 
роки" в рядку два "СПОСІб приватизацll замl~ТИ аукцІОН на викуп 

З. Контроль за виконaнНJIМ .}~_!!!p~,,,,~eННJI покласти на заступника 

міського голови Андрєєва Б.О. ,1\~ v ~ , :, re ~~ 

Секретар міської ради 

м.Бровари 
від ,tfJ, 1-1, МО,!,, 
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Подання: виконуюча обов'язки 
начальника УправліНВJI 
комунальної власності 

ПОГОДЖЕНО: 

-заступник 

міського голови 

- начальник юридичного відділу 

- начальник загального відділу 

- голова комісії з питань 

комунальної власносТЇ 
та приватизації 
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БРОВАРСЬКА lvПСЬКА РАДА КИlВСЬКОї ОБЛАСn 
YDPАВЛ~КОМУНАЛЬНОівЛАСНОСП 

01400, м.БроваРII, вул.Гагаріна, 18, Т. 5-10-63 

Від J~HQ,?~ N!! ';'.:1'1' 
HaN! за ____________________ _ 

Секретарю ради 
І.В.Сапожко 

ПОДАННЯ 

Управління комунальної власності додатково подає на розгляд сесії 
Броварської міської ради в листопаді 2007 року наступні питання: 

~. Про безоплатне прийняття у комунальну власність територіальної 
громади м. Бровари гуртожитку по вул. Енгельса, 1 Об, що перебуває на 
балансі ЗАТ «Дарницьке ремонтно-будівельне управління». 

2. Про повторний продаж вбудованого нежитлового приміщення за 
адресою: м. Бровари, бульвар Незалежності, 6. 

Виконуюча обов'язки начальника 
Управління комунальної власності Т.І.Данюк 
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