
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИlвськоl ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

ГПро BHeCeННJI змін до рішення Броварської міської І 
ради від 16.04.2009 Н!! 1087-61-05 <dIpo передачу на 
баланс ОСББ «ЯСОН» житлового будинку Н!! 8-б ПО 
вул. Олімпійській в м.Бровари» 

Керуючись пунктом 5 eтaтri 60 Закону України "Про місцеве 
самоврядування в Україні" та Законом України «Про об'єднання 
співвласників багатоквартирного будинку», враховуючи рекомендації комісії 
з питань комунальної власності та приватизації, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни в рішеRНЯ Броварської міської ради від 16.04.2009 
Н!! 1087-61-05 "Про передачу на баланс ОСББ «ЯСОН» житлового будинку 
Н!! 8-б по вул. Олімпійській в м. Бровари", вИІОІавши п. 1 в новій редакції: 

<dIередати безоплатно житловий будинок Н!! 8-б по вул. Олімпійській в 
м. Бровари з балансу кп «Служба замовник&» на баланс об'єднання 
співввласників багатоквартирного будинку «ЯСОН». 

Залишити ва балансі кп «Служба замовника» нежитлові приміщення в 
житловому будинку за адресою: вул.ОлімпіЙська, буд.8-б в м.Бровари, право 
власності ва які зареєєстровано за територіальною rpомадою м. Бровари, а 

саме: 

_ нежитлове приміщення загальною площею 235,8 м2, що знахОДИТЬСJl на 
першому поверсі в під'їзді Н!! 1; 

_ вежитлове приміщення загальвою площею 111,6 м2, що знахОДИТЬСJl на 
першому поверсі в під'їзді Н!! 2; 

_ вежитлове приміщеRНJI загальною площею 77,6 м2, що знаходитьCJI на 
другому поверсі в під'їзді Н!! 2. _. 

2. Контроль за виконaRНJIМ ~~--ВІJП~~ ПОКJIасти на заctyПНИКa 
міського голови Руденка В.В. * ~ і : ~ 
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І.В.Сапожко 



ПОДАННЯ: 

ВИКОнyJоча обов'язки начальника УправліНИJI 
комунальної власності - заступник 
наЧВJIЬника УправлінНJI комунальної 
власності -

ПОГОДЖЕНО: 

заступник міського ГОЛОВИ -
\-""""I-'Н-\--~ В.В.Руденко 

вачВJIЬВИК юридичного 

Biддiny- . 

начВJIЬВИК загального 
Biддiny-

заctyIппuc roлови постііівоі Комісії 
з питань KOМYВIUIЬHoi 
власності та ПРиватизації _ 
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