
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА київськоІ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г Про надaинJI дозволу на безоплатну передачу І 
вартості закінченого будівництвом скверу по 
вул. Гагаріна,15, що перебуває на балансі відділу 
капітального будівництва 

РозгJIJIИYВПІИ звернеВНJI відділу капітального будівництва Броварської 
міської ради від 08.12.2008 Н!! 1008 та від 14.01.2009 Н!! 32, керуючись 
пунктом 5 статті 60 Закову Украіни "Про місцеве самоврядува.ввя в Украіні" 
та Законом Украіни "Про передачу об'єктів права державної та комунальної 

власності", враховуючи рекомендації комісії з питань комунальної власності 
та приватизації, міська рада 

ВИРIПIИJIA: 

1. Надати дозвіл на безоплатну передачу вартості закінченого 
будівництвом скверу по вул. Гагаріна,15 в м.Бровари Київської області, 
загальною вартістю 860729,00 грн., що перебуває на балансі відділу 
капітального будівництва Броварської міської ради, на баланс таким 

комунальним установам: 

1.1. Виконавчому комітету Броварської міської ради - змонтовані 
автоматизовані системи в'їзду (mлагбауми) в кількості 2 mтyк, вартістю 
36133,00 грн. 

1.2. Управлінню житлово-комунального господарства - закінчений 
будівництвом сквер, вартістю 824596,00 грн. 

2. Керівнику управління житлово-комунального господарства, начальнику 
B~ бухгалтерського об~ виконавчого KOмi~ Броварської міської 
ради передачу об'єктів оформити згідно з вимо~ діючого законодавства 
та внести відповідні зміни до бухгалтерського обтку уставов. 

3. Контроль за виконанням цього р' ння попасти на заступника 
міського голови Руденка В.В. 

Виконуючий обов'язки міського 
голови - секретар ради 

м.Бровари 

від Jflf!/:t&P Jt)~~ 
Н!! ..ft?l,;- s~-t)L?-

І.Б.Сапожко 

.. 



поrоДЖЕIІО: 

-заСТУПВИК 
міськоГО голови 

_ иачапьИИК юридичного відділУ 

- иачвльиик загального відділу 

- заС'І)'1ІВИК голоJtи комісії з питань 
комунальної власностї 
та приватизації 
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БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА київської ОБЛАСП 
'УІІР АВJlIННЯ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 

07400, м.Бровар", вуn.Гатарі'Iв.18, т. 5-10-63 

Від _.;...;/~;...-:...;;tr.~. ciPXI~ __ Х! d,O Виконуючому обов'язки міського 
На Х! ____ .. голови - секретарю ради 

~~~=-Е.;;,;7м;аrweL/?l'l· д JCапожку І.В. 
-(~OI. 09. 
ПОДАННЯ 

УправліННJI ко ь ої власності подає на РОЗГЛJIд сесії Броварської 
міської ради в січні 20 року наступні питання: 

1. Про надання дозволу на безоплатну передачу вартості об'єктів 
будівиицтва, реконструкції та капітального ремонту, що перебувають на 
балансі відділу капітального будівництва броварської міської ради. 

2. Про встановлеНИJI пільгової орендної плати; 
3. Про затверджеНИJI ПоложеНИJI про порядок передачі в оренду 

майна територіальної громади м. Бровари в новій редакції 
4. Про затверджеНИJI Методики розрахунку і порядку використання 

плати за оренду комунального майна територіальної громади м.Бровари 

в новій редакції. 
5. Про затверджеНИJI типового договору оренди індивідуально 

визначеного (нерухомого або іиmого) майна територіальної громади 
м.Бровари (в новій редакціі). 

6. Про затверджеНИJI типових додаткових угод до договору оренди 
нежитлових приміщень, що знаходяться в комунальній власності 
територіальної громади м.Бровари. 

7. Про затвердження Програми приватизації об'єктів права 
комунальної власності територіальної громади м. Бровари на 2009-
201 Ороки 

8. Про затвердження договору купівлі-продажу та договорів про 
BHeceННJI змін до договору купівлі-продажу вбудованого нежитлового 
приміщеИИJI за адресою: м. Бровари бульв. Незалежності,2. 

9. Про затверджеиня постійної комісії із забезпечеНИJI реалізації 
житловиХ проблем ГPOMaдm. 

Начальник УправлiИИJI 
комунальної власності К.О.Вознюк 
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