
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА київської ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г Про HaдaRНJI згоди на безоплатне прийнятrя у "І 
комунальну власність територіальної громади 
м. Бровари гуртожитку по вул. Степана Разіна, 24, 
що перебуває на балансі ЗАТ ,,Броварська 
дpyкapНJI" 

Розглянувши лист ЗАТ "Броварська дpyкapНJI" від 06.04.2009 Н!! 10, 
керуючись пунктом 51 статті 26 Закону Украіни ,,про місцеве самоврядувaRНJI в 
Украіні", та Закону Украіни "Про передачу об'єктів права державної та 
комунальної власності", враховуючи рекомендації постійної комісії з питань 
комунальної власності та приватизації, міська рада 

ВИРIIПИ.JIA: 

1. Надати згоду на безоплатне прИЙНJlтrя у комунальну власність 
територіальної громади м. Бровари гуртожитку по вул.Степана Разіна, 24, що 
перебуває на балансі ЗАТ ,,Броварська дpyкapНJI". 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

міського голови Руденка В.В. 

Виконуючий обов'язки міс 
голови - секретар ради 

м.Бровари 
від ,/1', ()Л;JU):9~ 
Н!! 1"'()-6.1-O~ 

І.В.Сапожко 

• І 



поДАННЯ: 

НачВJIЬНИК Управлі~ 
KOМYНВnЬHoi впаСНОСТІ 

ПОГОДЖЕНО: 

засtyПВИК міського ГОЛОВИ -

начВJIЬНИК юридичного 

відділу -

начальник загального 

відділу-

, 
заступник голови постЦівої комісії 
з питань Комунальної 
власності та приваТИЗації _ 
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БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА київськоl ОБЛАСТІ 
УНР АВЛ' н ня KOМYIIAJIЬHOi ВЛАСНОСТІ 

07400, м.БроваРII, вуn.Гaraрінв.18, т. 5-10-63 

Від аб. ()!). oЩJ.f N!! ~GЯ 
HaN! за -----

Виконуючому обов'язки міського 
!І tJ." голови - секретарю ради 

Сапожку І.В. 

Про винесеННJI а розгляд 
сесії Броварської міської ради 
в травні 2009 року 

Управління комунальної власності просить винести на розгляд сесії 
Броварської міської ради в травні 2009 року наступне IIИТ8ННJI: 

1. Про наданни згоди на безоматне прИЙНJ1Тrи у комунальну власність 
територіальної громади м.Бровари гуртожитку по вул. Степана Разіна, 24, що 
перебуває на балансі ЗАТ <<Броварська дpyкapНJl». 

2. Про наданни дозволу на безоплатну передачу вартості закінченого 
будівництвом об'єкту, що перебуває на балансі відділу капітального 
будівництва Броварської міської ради. 

З. Про H8ДaннJI дозволу комунальним підприємствам на СІІИс8IПIJI 
основних засобів, що перебувають у них на балансі. 

4. Про зaлиmеНВJI статусу «гуртожитою) гуртожитку по вул.Гагаріна, 12 в 
м.Бровари. 

S. Про HaдaНВJI згоди на ЗНJIТrJI з 'балансу кп «Служба замовник&» 
малоповерхових та малоквартирних житлових будинків. 

6. Про встановлеНВJI пільгової орендної мати. 

Начальник УпрaвлiввJI 
комунальної власності К.О.Вознюк 
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