
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА київськоf ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г Про визначення статусу гуртожитку по І 
вул. Гагаріна, 12 в м. Бровари 

на підставі рішеННJI постійної комісії з забезпечення реалізації житлових 
проблем громaдJIИ м. Бровари ( поротокол Н! 9 від 24.04.2009), керуючись 
підпунктом а) пункту 5 cTaтri 5 та пункту 2 cTaтri 18 Закону Украіни ,,про 
забезпечеННJI реалізації житлових прав мешканців гуртожитків", статrею 131 
Житлового кодексу Украіни, пунктом 4 Постанови Ради Міністрів 
Української РСР від 03.06.86 Н! 208 «Про затвердження Примірного 
положеВВJI про гуртожитки», та пунктом 5 cTaтri 60 Закону Украіни «Про 
місцеве самоврядування в УкраінЬ>, враховуючи рекомендації комісії З 
питань комунальної власності та приватизації, міська рада 

ВИРIIПИJIA: 

1. Визначити статус житлового будинку (п ЦШІСНОГО майнового 
комплексу), що знаходиться за адресою вул. Гагаріна, 12 в м. Бровари 
Київської області та перебуває у комунальній власноСТЇ територіальної 
громади м. Бровари - гуртожиток ДЛJI проживaнвJI сімей. 

2. Надати дозвіл Управлінню комунальної власності Броварської міської 
ради розпочати процедуру приватизації жилих приміщень у зазначеному 
гуртожитку згідно чинного законодавства .. 

3. Контроль за виконанням цього Р1ШеННJI покласти на заступника 

міського голови Руденка В.В. 

Виконуючий обов'~ 
голови - секретар р . 
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ПОДЛВВЯ: 

НачальнИК упрaвnіН~ 
комунальної масНОСТІ 

поГОДЖЕНО: 

заступвик міського roЛОВИ -

начапьвик юридичного 

відділу-

начanьНИkЗ~НОro 

відділу-

заступник roлови постійної Комісії 
з питань КОмунальної 

власностї та приватизації _ 
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м.Бровари 

СЛУХВЛІІ: 

Витяг з ПРО ТОК О Л У Н!! 9 
засїДвнНJI комісії із забезпеченНJI реалізації 
житлових проблем громадин м. Бровари 

24 квітня 2009 року 

з. Розгляд інших питань. 

ДоручеllllП засідаВllЯ КО1'lісіі: 

з. УправліннlО комунальної власності підготувати проекти рішеННJI ради: 
- про визначенНJI статусу гуртожитку по вул. Гагаріна, 12; 
- про передачу в комунальну власність територіальної громади м.Бровари гуртожитку 

по вул. С.Разіна, 24. 

Голова комісії В.В.Руденко 

Секретар Т.І.Д8ВЮХ 
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