
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА киlвськоl ОБЛАСТІ 
РІШЕННЯ 

г Про ~aдaнНJI згоди на прийюrrrя у комунальну -, 
влаСНІСТЬ територіальної громади м.Бровари 
нерухомого майна спільної комунальної власності 
те~иторіальних громад сіл і селищ Броварського 
раиону 

} f 

На підставі рішень Броварської районної ради Київської області від 
27.08.2009 N!! 404-29-V та N!! 405-29-V «Про передачу нерухомого майна 
спільноі комунальної власності територіальних громад сіл і селищ 
Броварського району», керуючись пунктом 2 cтaтri 60 Закону Украіни ,,про 
місцеве самоврядування в Украіні", враховуючи рекомендації постійної комісії 
з питань комунальної власності та приватизації, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати згоду на ПРИЙНJlТ1'Я у спільну сумісну комунальну власність 
територіальної громади м. Бровари та територі~НИХ громад сіл і селищ 
Броварського району наступні об'єкти ~epYXOMOCТ1: .. •• 

_ будіВJIJI поліклініки на маСИВІ Промвузол бlн, м. Бровари КИІВСЬКОІ 
області, ШІОщею - 3841,4 кв.м.; 

_ котельня поліклініки на масиві Промвузол бlн, м. Бровари Київськоі 

області, площею 33,7 кв.м. .. .. 
2 Над на прийНJlТ1'Я У комунальну власН1СТЬ теРИТОРlалЬН01 . ати згоду . ) 

Б жит.·~овоі бvnівлі (ПРИМІщення дитячого садочка по вул. громади м. ровари не J~.IM • 

Красовського, 8 в м.Бровари Київської облас~, площею - 293,5 кв.м. 
3. Контроль за виконанням цього рІШення ПОICJIастн на заступника 

міського голови Руденка В.В. '4- 9 а r На 
~ о' о 

Виконуючий обов'язІСН місь 
голови - секретар міської р 

м.Бровари 
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І.В.Сапожко 



ПОДАННЯ: 

Заступник начальника 
УправліНIIJI комунально і 
власності 

ПОГОДЖЕНО: 

засtyIIНИК міського голови -

начальник юридичного 

відділу-

виконуюча обов'JJЗКИ 
начальника загального 

відділу-головний спеціаліст 
загального відділу 

заступник голови постійної комісії 
з питань комунальної 

власноСТЇ та приватизації _ 

Ofi0439 

Т.І.Данюк 

л·~ ЛМШиno 
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---t-:1,sч.....L.-_ Ю.А.СердюК 



•• ' ........... иll""'с КА МІСЬКА РАДА КИlвськоl ОБЛАСТІ 
u..&'1re1P~l.LLП..пп КОМУНАльної ВЛАсно 

07400, М.liРОІаРII, Dyn.rarapiHa.I8, Т. 5-І0-63 СТІ 

Про винесення питання на РОЗЛJlД 

сесії Броварської міської ради 

Виконyrочому обов'язки міського 
голови - секретаРІО ради 

Сапожку І.В. 

Управління комунальної власностї подає на розгJIJIД сесії Броварської 
)пської ради в вересні 2009 року додатково наступне nитаннв: 

1. Про надання згоди на npийНJIТПI у комунальну власність 
територіальної громади м.Бровари нерухомого майна спільної комунальної 
власноСТЇ територіальних rpOMIД сіл і селищ Броварського району. 

,Виконуюча обов'язки начальника 
Управління комунальної власності Т.І.Даиюк 

Броварський МВК 
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