
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА київськоІ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г Про звільнення Київської обласної організації 
фізкультурно-спортивного товариства «Спартак» 

від плати за використання приміщення 
фізкультурно-оздоровчого закладу <dJлавальний 

басейн Купава» 

Розгmmyвши лист Київської обласної організації фізкультурно
спортивного товариства «Спартак» від 19.08.2008 Н!! 72, керуючись пунктом 
4 cTaтri 19 Закону Украіни "Про оренду державного та комунального майна", 
eтaтri 60 ЗакоНу Украіни "Про місцеве самоврядуванни в Украіні", на 
підставі пункту 39 Методики розрахунку і порядку використання плати за 
оренду комунального майна територіальної громади м.Бровари, затвердженої 

рішеННJIМ Броварської міської ради від 05.10.2006. Н!! 118-09-05, враховуючи 
рекомендації постійної комісії з питань комунальної власності та 
приватизації, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Звільнити Київську обласну організацію фізкультурно-спортивного 
товариства «Спартак» від плати за вшсориcтaннJI приміщеННJI фізкультурно
оздоровчого закладу «Плавальний басейн Купав&» на час проведеННJI 
змагання з пл8.вaннJI 6 BepeCНJI 2008 року. 

2. Фізкультурно-оздоровчому закладу «Плавальний басейн Купава» 
врахувати дане рішеННJI при укладанні договору про надання послуг на 

І 
проведеННJI змагань. 

3. КоНтроль за викоиaИWIМ цьо ~p. р \ покласти ва заступника 
міського голови Андрєєва в.о. .., ~ .: с t 1,' ~ 
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ПОДАВВЯ: 

Заступник начальника Управління 
комунальної власності -

ПОГОДЖЕНО: 

заступних міського голови -

начальник юридичного 

відділу-

Т.І.ДаНЮk 

-~~---111~- В.В.Руденко 

С~.Г.Лавер 

начальвикзаг.!ПЬНОГО 
відділу _ ~.I.гнa1101 

засТ}'ІІИик ГОлови постійної Комісії 
3 ПИТань КОмунальної 
влаСності та ПРиватизації _ 
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БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОї ОБЛАСП 
YDPАВлrnmняко~ноівЛАСНОСП 

07400, м.Бровари, вул.Гагарінl, 18; тeлlфакс 8 (04494) 5-10-63 

Від МР/. rNZJ! N!! rpg 
НаН!! за ____ _ Виконуючому обов'язки міського 

голови - секретарю ради 

Сапожко І.В. 

ПОДАННЯ 

Управління комунальної власності додатково подає на розгЛJIД сесії 
Броварської міської ради у серпні 2008 року такі питання: 

1. Про звільнення Київської обласної організації фізкультурно-спортивного 
товариства «Спартак» від плати за використaвнJI приміщення фізкультурно

оздоровчого закладу <dJлавальний басейн Купава». 

2. Про безоплатне прИЙНJrn'я у комунальну власність територіальної 
rpомади м. Бровари житлового фонду, що знаходиться на балансі ЗАТ 
«Броварський деревообробний комбінат». 

3аctyпник начальника Управління 
КОМУНальної власності Т.І. Дашок 
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