
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

Г Про безоплатне прийнятrя у комунальну 
власність територіальної громади м. Бровари 
квартири Не 38 по вулиці Грушевського, 17 

РозгJIJШYВIПИ заяву громадян Губанова Вячеслава Лаврентійовича та 
Губанової Людмили Миколаївни - співвласників квартири 38 в житловому 
будинку Не 17 по вул. Грушевського, згідно cтaтri 48 Житлового кодексу 
Украіни, Тимчасового положення про порядок передачі гром8ДJIНами житла, 
що перебуває у їх приватній власності, органу, який здійСlПOє поліпшення 
житлових умов, затвердженого наказом Держкомунгоспу Украіни від 
01.06.1995 Не 24, (зі змінами та доповненнями, внесенеми наказом 
Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 
від 18.08.2000 Не 172 та наказом Держжитлокомунгоспу Украіни від 
05.03.2003 Не 43), керуючись пунктом 2 cтaтri 60 Закону Украіни «Про 
місцеве самоврядування в Украіні», враховуючи рекомендації комісіі з 
питань комунальної власності та приватизації, міська рада 

ВИРIIПИJIA: 

1. ПрИЙНЯТИ безоплатно у комунальну власність територіальної громади 
м.Бровари квартиру 38 в житловому будинку Не 17 по вул. Грушевського, що 
перебуває у власності гром8ДJПI Губанова Вячеслава Лаврентійовича та 
Губанової Людмили Миколаївни. 

2. Вищезазначену квартиру ЗВJIИIПИТИ на балансі та обслуговуванні кп 
«Служба замовВИIW). 

3. Контроль за виконанням на заступника 

міського голови Руденка В.В. 

Виконуючий обов'язки міського 
голови - секретар ради 

м.Бровари 
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ПодаННR : начальНИК УправліивЯ 
комунальної власності 

поrоДЖЕВО: 

-заступник 

міського голови 

- начальник юридичного відділу 

- начальник загального відділу 

- заступиик roлови комісії з питань 
комунальної власності 
та приватизації 
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БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА київськоl ОБЛАСП 
УПРАВJlIННЯ KOМYВAJIЬHOi ВЛАСНОСТІ 

07400, м.ВроваРIІ, вуn.ГВПlріив. 18; тcnIфакс 8 (04494) 5·10-63 

Від 11. dcl. r:l.d§ Н! 717 
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Виконуючому обов'язки міського 
голови - секретарю ради 
Сanожку І.В. 

ПОДАІ-ЦІЯ 

11, f),j.1 О"' 
УправлінWI ко альн ї власності подає на розгJIJIД сесії Броварської 

міської ради в JIЮтому 2009 року наступні nитанWI: 

1. :Про безоплатне прИЙНЯТТя у комунальну власність 
терито~іальної громади м. Бровари квартири N! 38 по вулиці 
Грушевського, 17. 

2. Про доповнеНWI Міської програми оформлеНWI прав власності 
на нерухоме майно територіальної громади м. Бровари на 2008-2010 
роки. 

3. Про встановлеНWI пільгової орендної плати; 
4. Про затверджеНWI ПоложеНWI про порядок передачі в оренду 

майна територіальної громади м. Бровари в новій редакції 
S. Про затверджеНWI Методики розрахунку і порядку використ8НWI 

плати за оренду комунального майна територіальної громади м.Бровари 

в новій редакції . 
6. Про затверджеНWI типового договору оренди індивідуально 

визначеного (нерухомого або іншого) майна територіальної громади 
м.Бровари (в новій редакції). 

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

8. Про затверджеНWI Програми приватизації об'єктів права 
комунальної власності територіальної громади м. Бровари на 2009-
20 1 Ороки 

Начальник УправліНWI 
комунальної власності 

ДаюокТ.I. 
4-61715 

К.О.Вознюк 
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