
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА киІвськоІ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

Гпро доповнення до МіськоУ програми оформлеНВJI "І 
прав власності на нерухоме майно територіальної 
громади м. Бровари на 2008 - 2010 роки 

РозгJIJIНYВШИ подання управління комунальної власності від 12.11.2009 
Н!! 678/06, керуючись пунктом 5 етапі 60 Закону України "Про місцеве 
самоврядування в Україні", враховуючи рекомендації постійної комісії з 
питань соціально-економічного та культурного розвитку, бюджету, фінансів 
та цін і постійної комісії з питань комунальної власності та приватизації, 
міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Доповнити Міську програму оформлеНВJI прав власності на нерухоме 
майно територіальної громади м.Бровари, затверджену рішенням Броварської 
міської ради від 21.02.2008 Н!! 62S-ЗЗ-ОS новим переліком а саме: <<Перепік 
об'єктів нерухомого майна комунальної власності територіальної громади 

м.Б ова и» 
1. Нежитлова б дівля в л. Че нігівська, 7 площа 202,2 м2 

2. Загальну площу об'єктів в сумі «96444,08» кв.м. замінити на суму 
«96646,28». 

з. Контроль за виконанням цього ріш ПОКJIасти на заcтyIIВИl(а 
міського голови Руденка В.В. 

Виконуючий обов'JI3КИ 
міського голови - секретар ради 

м.Бровари 
від J6. 1-1. ,l4()/ 
Н!! {}, 1,- н=рг 

І.В.СапоЖІСО 



поДАННЯ: 

Заступник начальника .. 
У авліиия комунальНОl пр • 
влаСНОСТІ 

ПОГОДЖЕНО: 

заступник міського голови -

иачвпьВИl( юридичного 

.' відділу-
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# Ч~;9---- Т.І.Данюк 

В.В.Руденко 

і!ачam.викзllI'l1llыlpro. ~. оо RI.Гsa'l1Ol 
відділу - ~ _...:...-____ _ 
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заcryпвик голови постійної комісії 
з питань Комунальної . 
'масності та,приватиЗації _ 
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Ю.А.СерДЮJC 
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авАРСЬКА МІСЬКА РАДА київсько! ОБЛАСП 
J\ВJII в вя КОМYIIAJIЬИО! ВЛАСНОСТІ 

07400, м.БРОВВРII, вуn.ШС8ЧСнха, 2, .Т.Т. 4-14-52, 4-13-69,4-02-95 

Від Q. #. (Jf Н!! 6fYп6 
НаН! за /' -----

Про розгJUIД питань на сесії 
Броварської міської радИ в 
листопаді 2009 року 

Виконуючому обов'язки міського 
голови - секретарю радИ 

Сапожку І.В. 

. ~правліини KO~ВJlЬHOЇ власності подає на розгJIJIД сесії Броварської 
МlСЬКО1 ради в листопадІ 2009 року наступні питання: 

1. Про доповненнв до Міської програми оформлеИНJ[ прав власності на 
нерухоме майно територіальної громади м. Бровари на 2008 - 201 О роки 

2. Про надання дозволу комунальному підприємству «Служба замовник&» 
на списаиив основних засобів, що перебувають у нього на балансі 

3. Про внесеИИJI змін до рішенв Броварської міської ради від 27.08.2009 
Н!! 1203-68-05 <<Про надання дозволу не. безоплатну передачу транспортного 
засобу, що знаходиться на балансі виконавчого комітету Броварської міської 

Р8ДИ» 
4. Про безоплатне прИЙИJIТl'я У комунальну власність територіальної 

громади м. БРQвари житлового фонду, що перебуває на балансі Київського 
обласного державного підприємства по племінвій справі в тваривиицтві 
''Київське облдержплемпідприємство" 

5. Про затверджеНИJI ПоложеННJI про порядок передачі в оренду 
комунального майна, що перебуває у спільній сумісній власності 
територіальної громади міста Бровари Київської області та територіальних 
громад сіл та селищ Броварського рвіону; 

6. Про затверджеВНJI Meтo~ розрахунку і пор~ в~орис~ 
плати за оренду комунального маннв: що перебуває >:. с~В1И сУМ1~ШЙ 
власності територіальної громади МІста Бровари Київсько! облаСТІ та 
територіальних грОМад сіл та селищ Броварського рвіону; 

7. Про затверджеНВJI типового договору І Ш\,Пs а_ 
IІВ3Вачеиоro (Иер)'Хомоro вбо іВПЮГО) JcoмyIIIIпыІоІ ~зіер 

'=.;(. " +{ -кo8~~;";;"': 



сПіль~ сумісній ~aCHOCтi територіальної rpомади міста Бровари Київської 
обnасп та теРИТОРІальних Іромад сіл та селищ Броварського району; 

8. Про затверджеННJI типових додаткових угод до договору оренди 
комунального майна, що перебуває у спільній сумісній власностї 
територіальної rpомади міста Бровари Київської області та територіальних 
громад сіл та селищ Броварського району; 

9. Про затвердженни ПоложеННJI про комісію з оренди комунального 
майна, що перебуває у спільній сумісній власності територіальної rpомади 
міста Бровари Київської області та територіальних Іромад сіл та селищ 
Броварського району; 

10. Про визначеННJI opeндoдaвцg комунального майнІ, що перебуває у 
спільній сумісній власності територіальної громади міста Бровари Київської 
області та територіальних Іромад сіл та селищ Броварського району; 

11. Про встановлеННJI пільгової орендної плати. 

Начальник УправлїнНJI 
комунальної власності К.О.Вознюк 
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