
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
РІШЕННЯ 

Г Про затвердження переліку об'єктів, що 
перебувають у комунальній власності 
територіальної громади м.Бровари та 
підлягають приватизації у 2008 році 

Відповідно до пункту З статті 7 Закону України "Про приватизацію 
невеликих державних підприємств (малу приватизацію)", керуючись пунктом 
ЗО статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", 
пунктами 49, 5 І "Державної програми приватизації на 2000 - 2002 роки" 
затвердженої Законом У країни "Про державну програму приватизації", 
рішенням Броварської міської ради від 17.04.2007. N!! 286-19-05 "Про 
затвердження Проrpами приватизації об'єктів права комунальної власності 
територіальної rpомади м.Бровари на 2007 - 2008 роки", враховуючи 

рекомендації комісії з питань комунальної власності та приватизації міська 

рада 

ВИРIIl.IИ.ЛA: 

1. Затвердити перелік об'єктів, що перебувають у комунальній власності 
тер~торіальної rpомади м.Бровари та підлягають приватизації у 2008 році: 

Н!! Об'єкт Поштова адреса об'єкта Спосіб Умови ... 
приватизації продажу піп приватизації приватизаЦll 

1 В будоване бульв. Незалежності, 2, викуп Без зміни 

нежитлове м.Бровари, цільового 

приміщення Київської обл., 07400 використання 

об'єкта 

.... ---. 1:-. приватизації 
І 

/,:" ~.' \t Р а , ....... ~. , 
на заступника "І І 

2. Контрqль за виконанням 
міського голЬви Андрєєва В.О. 

\ " 
'\ 

І.В. Сапожко 
Секретар міської ради 

м.Бровари 
від r1 о. O~ JOIJrfA . , 



ПодаВВJI : 
секретар міської ради 

ПОГОДЖЕНО 

-заступник 

міського голови 

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

- начальник загального відділу 

- заступних голови комісії з питань 
комунальноі власності 
та приватизації 

-о. 
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i!I~~A А.В. Баба-Мїр30ЄВ8 

Н.І.ГиаТІОІ< 

Ю.А.СерД1О}( 
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~U'/Jlf1 rp~~~S~КA М1сьКА ~ КИЇВськоl ОБЛАCn /' (t\ ~)ІННЯ КОМУНАльн .. 
07400. м.Бровари вул rara· 18 01 ВЛАСНОСТІ -- • . рІНІ. ; тen/факс 8 (04494) 5-10-63 

Від ОР. p~ dl.r( Н!! з:тg 
НаХ!! за -----

ПОДАННЯ 

Міському голові 
Антоненку в.о. 

. y~~ ко~альНОї власності подає на розгляд сесії Броварської 
МІСЬКОІ ради в ЛИПНІ 2008 року наступні питання: 

; 

1. Про надання згоди на безоплатне прийняття у комунальну 
власність територіальної громади м. Бровари центрального 
теплового пункту та теплових мереж до житлового будинку по 

вул. Грушевського, 7. 
2. Про безоплатне прИЙНЯТТя у комунальну власність територіальної 

громади м. Бровари транспортних засобів. 

з. Про безоплатне прИЙНЯТТя у комунальну власність територіальної 
громади м. Бровари реконструкції басейну «Схід». 

4. Про надання згоди про безоплатне прИЙНЯТТя у комунальну 
власність територіальної громади м,Бровари житлового будинку 

по вул.ОлімпіЙськіЙ,9А. 
5. Про надання згоди на безоплатне npийнятrя у комунальну 

власність територіальної громади м.Бровари складу військового 
містечка Н!!20 1, що перебуває на балансі Київського квартирно-
експлуатаційного управління 

6. Про визнання таким, що втратило чинність, рішення Броварської 
міської ради від 26.1 0.2006 N~IЗО-.~ 0-05. 

7. Про внесення змін до МіСЬКОІ пр?гр~ оформлення Б прав 
власності на нерухоме майно теРИТОРІально! громади м. ровари 

на 2008 рік. 

Начальник Управління 
комунальної власності 

К.О.ВозIПOК 

. .. 
n , 
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БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
УПРАВЛІННЯ КОМУНАЛЬНОї ВЛАСНОСТІ 

07400. м.БроваРIІ. вул. Гагаріна. ІВ. т. 5-10-63 

Від ЦІ Н. tL~ Н!! 'ІІІ) ику міського 
HaN!! за Il 

---O"'-~- ~fA,(.l) t;I р 

Подання на раду ~ I;Z.~~ 
eJ з. о v,. о ? 

ПОДАННЯ 

Управління комунальної власності подає на розгляд сесії Броварської 
міської ради в липні 2008 року додаткове питання: 

"Про встановлення пільгової орендної ставки" 

Начальник Управління 
ко~альноївласності-
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К.О.Вознюк 
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