
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
РІШЕННЯ 

г Про . безоплатне прийНJl'n'Я у комунальну 
влаСНІСТЬ територіальної громади м. Бровари 
квартир, що знаходяться на балансі ОП 
(d)роваРИnPОNDКИтлобуд» 

Розгmmyвmи листи ОП <<БроваРИnPОNDКИтлобуд» від 27.03.2009 Н!! 69 та 
від 30.~3.2009 Н!! 74, керуючись пунктом 2 та S статті 60 Закону Украіни 
"Про МІсцеве самОВРЯДУВaRНJl в Украіні", враховуючи рекомендації комісії з 
питань комунальної власності та приватизації, міська рада 

ВИРIIDИЛА: 

1. ПРИЙНJlТИ безоплатно у комунальну власність територіальної громади 
м. Бровари квартири, що перебувають на балансі ОП ,,Броварипром
житлобуд" , за такими адресами: 

- квартири Н!! 1, Н!! 2, Н!! 28 та Н!! 42 в житловому будинку Н!! 9 по 
вул. Грушевського в м. Бровари; 

- квартира Н!! S4 в житловому будинку Н!! 13 по вул. Грушевського в 
м. Бровари; 

оо квартира Nи 33 в житловому будинку Н!! 46 по вул. Декабристів в 
м.Бровари. 

2. Комісії по передачі вказаних квартир здійснити передачу та оформити 
акти приймання оо передачі, згідно з чинним законодавством. 

3. Вказані квартири в житлових будинках Н!! 9 та Н!! 13 ПО 
вул. Грушевського в м. Бровари залишити на обслуговуванні ОП 
(<БроваРИПРОND.КИТлобуд». 

4. Квартиру Nи ЗЗ в житловому будинку Н!! 46 по вул. Декабристів в 
м. Бровари залишити на обслуговуванні . . ~~іЙ". 

s. Контроль за виконанням цьог фо \w.tf#a AI~ &сти на заступн:па. 
міського голови Руденка В.В. ~ ~" І' ~ 

Виконуючий обов'язки міського 
голови оо секретар ради 
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І.В.Сапожко 



Подаввв : начальник управлі~ 
комунальної влаСНОСТІ 

ПОГОДЖЕНО: 

-заступник 

\ міського голови 

- начальник юридичного відділу 

- начальник загального відділу 

- заступник голови комісії з питань 
комунальної власносТЇ 

та приватизації 
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______ В.В.Руденхо 
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---І--L..o;I~-~ 



БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА киІвськоі ОБЛАСТІ 
УПР АВЛІ Н ня KOМYIIAJIЬHOi ВЛАСНОСТІ 

07400, м.Бровар.І, вуn.Гaraріиа.18. т. 5-10-63 

Від РІ ~ ()J/. 0А2Р9 НІ! ,( g !І-
НаН! за ----

Про винесеННJI питання на ЗГ 
сесії Броварської міської ради 
в квітні 2009 року 

;t ll..Виконуючому обов'язки міського 
голови - секретарю ради 

СапоЖІ(У І.В. 
QI,tWO~ 

УправлїННJI комунальної власності просить винести на розгJUIД сесії 
Броварської міської ради в квітні 2009 року наступне питaннJI: 

1. ПРО беЗОШІатне прИЙНЯТ1'я у комунальну власність територіальної 
громади М. Бровари квартир, що знаходиться на балансі ОП 
(d)роваРИПРОND.КИТлобуд» 

Начальник Управління 
комунальної власності К.О.Вознюк 
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