
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА .... "" ......... А-, .... "" 

--Про затвердження доповнення до переліку об'єктів, 
І що перебувають у комунальній власності "І 

територіальної громади м.Бровари та підлягають 
приватизації у 2008 році 

Відповідно до пункту З cTaтri 7 Закону України "Про приватизацію 
невеликих державних підприємств (малу приватизацію)", керуючись пунктом 
зо CTaтri 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", пунктом 
49 "Державної програми приватизації на 2000 - 2002 роки" затвердженої 
Законом України "Про державну програму приватизації", рішенням 
Броварської міської ради від 17.04.2007. Н!! 286-19-05 "Про затвердження 
Програми приватизації об'єктів права комунальної власності територіальної 
громади м.Бровари на 2007 - 2008 роки", враховуючи рекомендації комісії з 
питань комунальної власності та приватизації міська рада 

ВИРІІІІИЛА: 
1. Затвердити доповнення до переліку об'єктів, що перебувають у 

комунальній вдасності територіальної громади м.Бровари та підлягають 

приватизації у 2008 році: 

Н!! Об'єкт приватизації Поштова адреса об'єкта Спосіб 

піп приватизації приватизації 

1 Цілісний майновий вул. Гагаріна,28 м.Бровари, Аукціон 

комплекс: готель Київської обл., 07400 
«Спорт» та ресторан 

«Спорт» . .. . .. 2. Доручити Комунальному mдприємству БроваРСЬКО1 МlСЬКОI ради 
«Броварське бюро технічної інвентаризації». в~т~вити CBiд~цтвo ~o право 
власності та витяг з реєстру прав влаСНОСТІ на ІМ я теРИТОРlальНОI гро~ади 

м.Бровари в особі Броварс~кої міської ради та видати Управліншо 
комунальної власності. 

з. КонтролЬ за виконанням~==~J~ 
міського голови Андрєєва в.о "-~ а і,., 

Виконуючий Об~В'JIЗКИ міс o'k~~ ~*., 
голови - секретар ради ~ :~{ l~\ < 

\\~..j. .: 
м.Бровари '\ ~ .J, о.. t;) 
від 4'6. ~().J~ ·901 w· -e~ 
Н!! ,pgt,.-/t r,1J5 

ПОЮІасти на заступника 

І.В.Сапожко 

.'. 1"., 

... і 



~;::.::- --..:.. ~ ... ,r " о " , • 

ПОДАННЯ': і •. , І' , 

.,' ... ~ . 
, о' .. . .." , о 

., ~ '. 
начаЛьнmcУправл1НВЯ , ': 
ко~альної власно~ті .' 

\ І •• _ . , ' 

ПОГОДЖЕНО: . 

заступник міського голови 

начальник юридичного 

відділу 

виконуюча обов'язки 
начальника загального 

BiдцiJIy - головний спеціаліст 

о' 

заступник голови комісії 

з питань комунальної 

власності та приватизації 
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