
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА київська! ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

Гпро ПРИЙНJIтrя нерухомого майна у спільну суміснУ1 
комунальну власність територіальної громади м. 
Бровари та територіальних громад сіл і селищ 
Броварського району 

.; 

На підставі рішенНJI Броварської міської ради від 17.09.2009 Н!! 1251-69-05 
<<Про надання згоди на npийНJIТТЯ у комунальну власність територіальної 
громади м. Бровари нерухомого маііна спільної комунальної власності 
територіальних громад сіл і селищ Броварського району» та рішенНJI 
Броварської раііонної ради Київської області від 27.08.2009 Н!! 404-29-V <dIpo 
передачу нерухомого майна спільної комунальної власності територіальних 
громад сіл і селищ Броварського району», керуючись пунктом 2 cтaтri 60 Закону 
України ,Дро місцеве самоврядуванНJI в Украіні", враховуючи рекомендації 
постійної комісії з питань комунальної власності та приватизації, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. ПриЙНJIТИ у спільну сумісну комунальну власність територіальної 
громади м. Бровари та територіальних громад сіл і селищ Броварського раііону 
наступні об' єкти нерухомості: 

_ будiвrul поліклініки на масиві Промвузол, бlн, м. Бровари Київськоі 
області, зammпcовою вартістю - 451824,00 грн.; 

_ котельня поліклініки на масиві Промвузол, бlн, м. Бровари Київськоі 
області зammпcовою вартістю - 15958,00 грн. 

2. 'Об'ЄКТИ нерухомого .майна, вказ~ в пункті ~ ць.?го p~~ННJI, ~amппити 
на балансі та обcnyrовуванНl БроваРСЬКОl централЬНОl раиОННОI mкаРНІ. 

3. Доручити директору. КП .. ,,Броварс.ьке бюро техн~чн~ї інвентаризації" 
оформити право спільної СУМІСНОI власноСТІ на вищевказанІ об єкти нерухомого 
майна, за територіальНО1О громадою м. Бровари, в особі Броварської міської 
ради та територіальними громадами :іл і сen.ипt Броварсько~ раііону, в особі 
Броварської раііонної ради КиїВСЬКОІ облаСТІ, та видати СВІдоцтва про право 

власності. 





виконуюЧИЙ обов'азки міського 
roпови - секретар міськоі ради 

PJ!IJelljIНl::!~ОКJIасти на заступника міського 

I.В.Сапожко 



ПОДАННЯ: 

Начальник УnpавлінНJI 
комунальної власності , 

ПОГОДЖЕНО: . 

заступник міського голови -

начальник юридичного 

відділу-

начальник загального 

відцілу-

заступник голови постійної комісії 
з питань комунальної 

власності та приватизації -

--~fY'-- К.О.ВОЗнюк 

-+--~A---~ .В.Руденко 
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Виконуючому обов'пки міського 
голови - секретарю ради 

Сапожку І.В. 

ІІИТаННЯ на розгляд 
міської ради в ЖОВ . 

O~·I{J. ~} 
оварської 

року 

. ~правліНВJI ко~альНОї власносТЇ подає на розгляд сесії Броварської 
МlСЬКОI ради в ЖОВТНІ 2009 року наступні питання: 

1. Про прИЙВJlТrи нерухомого майна у спільну сумісну комунальну 
власність територіальної громади м. Бровари та територіальних громад сіл і 
селищ Броварського району. 

2. Про внесення змін до рішень Броварської міської ради від 
26.10.2006 N!! 126-10-05. від 16.04.2009 Н!! 1086-61-05. Н!! 1088-61-05 та від 
28.05.2009 N!! 1111-63-05. 

3. Про прИЙВJIТТJI у комунальну власність територіальної громади 
м.Бровари нежитлової будівлі (приміщенНJI дитячого садочка) по вул. 
Красовського. 8 міста Бровари. 

4. Про надання дозволу на продаж транспортного засобу. що перебуває 
ва балансі кп «БроваритеІШоевергомережа". оо 

5. Про надання дозволу на передачу нерухомого маниа з бanансу 
упрaвnівви житлово-комунального господарства на баланс кп «Служба 
замовВJП(8». оо 

6. Про встановленни пільговоі ореНДНОl ІШати. . 
7. Про затвердженни ІШанів вихористаННJI копmв. отриманих від 

передачі комунального майна в оренду. 

Начальник УправлїИНJI 
кому.нальноівласності 

·К.О.ВОЗIПOК 
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