
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА київськоl ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г Про HВДВННJI згоди на безоплатне ПРИЙНJlТl'Я у J 
комунальну власність територіальної rpомади 
м.Бровари ДНЗ в будинку по вул.Короленка,74 

РозгJIЯНyВПІИ зверненНJI ВАТ «Постійно-діючий будівельний потяг Н!!2» 
від 18 JПOтоro 2008,Н!!144, відповідно до підпункту 2.2.2 Додатковоїугоди до 
Доroворів про співпрацю Н!!77 від 07.05.2004, Н!!78 від 07.05.2004, Н!!25 від 
14.12.2006, Н!!8 від 20.03.2007 про заміну первісних зобов'язань новими 
зобов'JI38IfИJIМИ (НОВАЦІЯ), укладеної між виконавчим комітетом 
Броварської міської рвди та ВАТ «ПДБП - 2», керуючись пунктом 2 та 5 
етапі 60 Закону У країни ,,про місцеве самоврядуванНJI в Украіні", 
враховуючи рекомендації постійної комісії з питань комунальної власності та 
приватизації, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати згоду на безоплатне прийняпя У комунальну власність 
територіanьної громади м.Бровари об'єкта соціальної інфраструктури -
ПРиміщення дошкільного навчального закладу в будинку по вул. Короленка, 
74, в м.Бровари загальною площею 1512,2 м2, що перебуває на балансі ВАТ 
«пдвД-2». 

2. Контроль за виконанням . eННJI покласти на заступника . ~~ 
м1сыoo голови Андрєєва В.О ., 01 ., *.... ~* СІ'- ~ Ф 
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ПОДDІІІІП: ВИКОнyJоча обов'язки 
начальника УправліИНJI 

. комунальної власності 

ПОГОДЖЕНО: 

-заступник 

міського голови 

- начальник юридичного відділу 

- начальник загального відділу 

! -голова комісії з питань 
комунальної власності 
та приватизації 
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БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА київськоl ОБЛАСn 
УПРАВЛПІНЯ КОМУНАЛЬноІ ВЛАСНОСТІ 

07400, .. Ьровар". -ул.Гаraрlиа.ll, Т. 5-10-63 

BiдjJ.tD t J.4Di Н!! OJ..( 
~~ 3В ______ __ 

Секретарю ради 
І.В.Сапожко 

ПОДАННЯ 

Упрaвnimш комунальної власності додатково подає на розгмд сесії 
Броварської міської ради в лютому 2008 року наступні ПИТ8ННJI: 

1. Про затвердженНJI Міської програми оформленНJI прав власності на 
нерухоме майно територіальної громади м. Бровари на 2008 рік. 

2. Про надання дозволу комунальному підприємству «Служба 
ЗВМОJlВИКa) на продаж транспортних засобів, що перебувають у нього на 
6anаисі. 

3. Про ліквідацію малого державного підприємства <<Партнер». 

4. Про призупииеННJI дії рішення від 26.10.2006 N!!lЗО-І0-0S. 

S. Про надання згоди на безоплатне прийняТrя у комунальну власність 
TePltТopi8JJЬHOi громади м. Бровари ДНЗ в будинкУ по вул . .короленка, 74. 
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