
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА киІвськоі ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г 
Про безОІШатне прИЙНJlТl'я у комунальну 
власність територіальної громади м. Бровари І 
гуртожитку по вул. Степана Разіна, 24, що 
перебуває на балансі ЗАТ <<Броварська друкарня» 

На підставі рішення Броварської міської ради від 28.05.2009. 
Н!! 1110-63-05 ,,про надання згоди на безОІШатне прИЙНJlТl'я у комунальну 
власність територіальної громади м. Бровари гуртожитку по вул. Степана 
Разіна, 24, що перебуває на балансі ЗАТ "Броварська друкарня", керуючись 
пунктом 5 cтaтri 60 Закону Украіни ,,про місцеве самоврядування в Украіні", 
враховуючи рекомеНдації постійної комісії з питань комунальної власності та 
приватизації, міська рада 

ВИРІІІІИЛА: 

1. ПрИЙНЯТИ безоплатно у комунальну власність територіальної 
громади м. Бровари гуртожиток по вул.Степана Разіна, 24 міста Бровари, що 
перебуває на балансі ЗАТ ,,Броварська друкарня". 

2. Комісії по передачі вказаного гуртожитку здійснити передачу та 
оформити акти приймання-передачі, у відповідності до чинного 

законодавства. 

3. Доручити ЗАТ <<Броварська друкарня» передати з балансу (з 

відповідною технічною документацією), а кп "Служба замовника" прИЙНЯТИ 
на баланс та обслуговування гуртожиток по вул.Степана Разіна, 24, та внести 
відповідні зміни в бухгалтерський облік підприємства. 

4. Передачу гуртожитку у комунальну власність територіальної 
громади м. Бровари провести без відшкодування видатків, пов'язаних з 
капітальвим ремонтом гуртожитку. 

5. контроль за виконанням цього рішеННJI ПОlOlасти ва заступника 
міського голови Руденка В.В. 

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



поДАВВЯ: 

Начальник УпрaвлiвmI 
Koмyв~HO~ власності 

погОДЖЕНО: 

заступник міського голови .. 

виконуюча обов'язки 
начальника юридичного . . . ... . 
вщцшу - гоповвии спеЦ18Л1СТ 

. 
начальник загального 

відділу .. 

заступ:иик гопови постійної комісії 
з mrraиь комунальної 

власності та приватизації .. 
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БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА київсько! ОБЛАСП 
УПРАВJІІ Н НЯ KOМYНAJIЬHoi ВЛАСНОСТІ 

07400, lt •• Броввр.r. вул.Wевченка.2, т. 4-13-69 

Від 1'(. оі. of«J.9 Ни ~/o, Виконуючому обов'язки 
Ни за {_ CUAA I!~MiCЬKOГO голови-

c7fl'l~ ~ секретарю ради 
сл;; ~ Сапожку І.В. 

Про розгляд питань на сесії ~- , '. :,д . р 
Броварської міської ради на' 
в серпні 2009 оку 

Управління комунальної власності просить винести на розгJIJIД сесії 
~POBtpCLKOЇ міської ради в серпні 2009 року наступні питання: 

" 1. Про безоплатне npИЙШ1Тrя у комунальну власність територіальної 
громади м. Бровари гуртожитку по вул. Степана Разіна, 24, що перебуває на 
бал~Сі ЗАТ <<Броварська друкарня». 

~ 2. Про надання дозволу на безоплатну передачу транспортного засобу, 
що ~находиться на балансі виконавчого комітету Броварської міської ради. 
~ 3. Про надання дозволу комунальному підприємству «Служба 

замовник&» на списання основних засобів, що перебувають у нього на 

б8JIВ1Jсі. 
t/ J 4. Про встановлення пільговоі орендної плати. 
:; 5. Про внесення змін до рішення Броварської міської ради від 

26.02.2009. Ни 1050-56-05 <dIpo затвердження Проrpами приватизації об'ЄICriв 
права комунальної власності територіальної rpомади М. Бровари на 2009-
2010 роки». .,.. ~ 

Начальник Управління 
комунальноівласності к.о.возmoк 
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