
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА киlвськоl ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

Гпро надання згоди на безоплатне прийнятrя у І 
комунальну власність територіальної громади 

м. Бровари гуртожитку по вул. Кирпоноса, 1 Sa 

1 

Розглянувши звернення дочірнього підприємства відкритого акціонерного 
говариства "Мостобуд" Мостобудівельного загону N!! 112 від 04.11.2009 N!! 861 
га регіонального відділення Фонду державного майна Украіни по місту Києву 
зід 11.11.2009 N!! 30-02117266, керуючись пунктом S 1 cTaтri 26 Закону Украіни 
,Про місцеве самоврядування в Украіні", та Закону Украіни "Про передачу 
)б'єКТЇВ права д~ржавної та комунальної власностї", враховуючи рекомендації 
іІостійної комісії з питань комунальної власності та приватизації, міська рада 

ВИРШІИЛА: 

1. Надати згоду на безоплатне прИЙНЯТТя у комунальну власність 

територіальної громади м. Бровари гуртожитку по вул. Кирпоноса, ISa, в 
м. Бровари Київської області, що перебуває у державній власності та на балансі 
дочірнього підприємства ВАТ ,,мостобуд" Мостобудівenьного загону N!! 112. 

2. контроль за виконанням цього рішення ПОКJIасти на заступника 
міського голови Руденка В.В. 

Виконуючий обов'язки міського 
голови - секретар ради 

м. Бровари 

від (" ./~. bJ.IJ9 
N!! (J ~-~I -05'" 

.В.Сапожко 



поДАШІЯ: 

aвлiннJI Начальник Упр, . 
коМунальної влаСНОСТ1 

пОГОДЖЕНО: 

тvmп.пt міського голови -заСАJ"---' 

начальник ЮРИЩАИого 

відділу -

. '. начвльНИІ< загального 
відділу-

застуІІних голови постійної комісії 
, 'з питань КОМУИальНОї\'. . 

власності та ПРиватизації _ 
• 
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БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
УПРАВJI'ВВЯ КОМУНАЛЬної ВЛАСНОСТІ 

07400,м.&роваРll, ВУП. Шевчеикв.2, Т. 4-14-S2 

Від OI.I~ . Ji]ИNfJ. ~ 
HaN!! від '-----

Виконуючому обов'язки 

міського 
голови - секретарю ради 

Сапожку І.В. 

og. (,jI09 

ПОДАННЯ 

омунальної власності подає на розгЛJIД сесії Броварської 
міської ради в гр ні 2009 року наступні питання: 

1. Про надання згоди на безоплатне прИЙНJlТrя у комунальну власність 
територіальної громади м.Бровари гуртожитку по вул. Кирпоноса, 15а; 

2. Про надання згоди на безоплатне ПРИЙWIтrя у комунальну власність 
територіальної громади м.Бровари зовнішніх теплових мереж до житлових 
будинків N!!N!! бб та бба по вул.Короленка; 
_ З. Про надання дозволу комунальним підприємствам та· організаціям 

на списання основних засобів, що перебувають у них на балансі; 
4. Про н~ання дозволу на передачу вартості закінченого будівництвом 

об'єкту, що перебуває на балансі відділу капітального будівництва 
Броварської міської ради; 
_ 5. Про затвердження планів використання коштів, отриманих від 
передачі комунального майна в оренду; 

'v б. Про встановлення пільгової орендної плати. 

Начальник Управління 
комунальної власності К.О.Возmoк 
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