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Г Про надання дозволу комунальному підприємству І 
"Служба замовника" на відчуження 33/50 частини 
будинку, сараю та гаража по вул. Старотроїцькій, 
132-б, що перебувають у комунальній власності 
територіальної громади м.Бровари 

Розглянувши звернення громадянина Грищенка Юрія Володимировича 
від 21.03.2008. бlн який являється співвласником будинку N!! 132-б по вул. 
Старотроїцька у м.Бровари, відповідно до постанови Кабінету Міністрів 
України "Про затвердження Порядку відчуження об'єктів державно 
власності", керуючись пунктом 30 статті 26 Закону Украіни "Про місцеве 
самоврядування в Украіні", враховуючи рекомендації комісії з питань 

комунальної власності та приватизації міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл комунальному підприємству "Служба замовника" на 
відчуження 33/50 частини будинку, сараю та гаража по вул. Старотроїцькій, 
132-б у м.Бровари, (далі - майно). 

2. Відчуження майна шляхом його продажу здійснити за конкурсом. 
3. Утворити конкурсну комісію у складі згідно додатку. 
4. Призначити організатором конкурсу комунальне підприємство 

"Служба замовника". 
5. Кошти, ~OI H~ДYТЬ від продажу зазначеного майна, спрямувати на 

ремонт житлов~гЬ фонду. 
б. Контроль ,за виконанням данОГО рішення покласти на заступника 

міського голdви Андрєєва в.о. 

Секретар міської ради 
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поДАННЯ: 

виконуюЧИЙ оБОВ'~КИ 
начальника управлІННЯ 
комуиапьноївЛасності-

ПОГОДЖЕНО: 

заступник міського голови -

начальник юридичного 

відділу-

виконуюча обов'язки 
начальниказагального 

відділу-головний спеціаліст 
загального відцілу 

застyпmпc голови постійної комісії 
з питань комунальної 

власності та приватизації _ 

000552 '. 
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Додаток 

до рішення Броварської міської ради 
від ~~~~p. 
N2 f/6"~- .:3t?-r$"' іР 

СКЛАД 
конкурсної комісії по відчуженню 33/50 частини будинку, сараю та гаража по 

вул. Старотроїцькій, 132-б у м.Бровари 

Голова комісії: Голубовський г.п. - заступник міського голови. 

Секретар комісії: Майбродська Л.М. - головний бухгалтер КП "Служба 
замовника" . 

Члени комісії: Андрієвській В.А. - депутат Броварської міської ради; 

Опалько В. г. - депутат Броварської міської ради; 

Вознюк К.О. - начальник Управління комунальної . 
влаСНОСТІ; 

Лавер І.Г. - начальник юридичного відділу виконкому; 

Коврига П.l. - генеральний директор кп "Служба 
замовника"; 

Ярчевський Р .В. - юрист кп "Служба замовника". 

Секретар міської ради І.В. Сапожко 



ПОДАННЯ: 

виконуючий оБОВ~JlЗКИ 

начальника Управліиия 
KoмyнanьHoївnaCHOCTi-

ПОГОДЖЕНО: 

заступник міського голови -
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