
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА киІвськоі ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

Гrlpo затвердження переліку об'єктів, що перебувають у --, 
комунальній власності територіальної громади 
м.Бровари та піДJIJIГають приватизації у 2010 році 

ВідповідН9 до пункту З cTaтri 7 Закону Украіни «Про приватизацію 
невеликих державних підприємств (малу приватизацію»), керуючись 
пунктом ЗО cTaтri 26 Закону Украіни "Про місцеве самоврядування в 
Украіні", пунктом 51 «Державної програми приватизації на 2000 - 2002 
роки» затвердженої Законом Украіни <<Про державну програму 
приватизації», рішенням Броварської Міської ради від 26.02.2009 
Н!! 1050-56-05 <<Про затвердження Програми приватизації об'єктів права 
комунальної власності територіальної громади м.Бровари на 2009 - 201 О 
роки», враховуючи рекомендації комісії з питань КОМ}'1'альної власності та 
приватизації Броварська міська рада 

ВИРІШИЛА: 
.0 

1. Затвердити перелік об'єктів, що перебувають у комунальній 
власноСТЇ терИ1'оріальвої громщ м.Бровари та підлягають приватизації у 
2010 році: 

Н!! Об'єкт Поштова адреса Орендар Спосіб 

піп приватизації об' єкта приватизації приватизації 

1 2 \: З 4 5 

1 Вбудоваве бульв. Незалежності,З ГО викуп 

нежитлове М.Бровари, Київської обл., <<Реальні 

приміщення 07400 справи» 

2 Вбудоваве вул.ІСрасовського,10, ГО викуп 

нежитлове м.Бровари, ~iвCЬKOЇ обл., <<Реальні 

приміщення 07400' ~ справи» 

2. У разі, .якщо дані об'єкти не бую:ь'1Іриватизсшані у 201 О році, вови 
підлягають приватизації в наступноМУ роЦІ. 

. .. . ' . 
- . 

ЗАТ ,ppoe1pOllf8 .".",.".р. а.м. НІ R15f-2Otltl 
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з. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 
голови Руденка В.В. 

Виконуючий обов'язки міського 
голови - секретар ради 

м.Бровари І O~ 
ВідJ.9~~~ ~ 
Н!! f3~{)Ь-



Подання: 

начальник Управління 
комунальної власності 

ПОГОДЖЕНО: 

, 
• І І 

- заступник МІСЬКОГО голови 
о 

- виконуюча обов 'язки 

\ 

начальника юридичного відділу -.. .. 
головнии спеЦ1ал1СТ 

- виконуюча обов 'язки начальника 
загального відділу - головний спеціаліст 

- заступник голови постійної комісії 
з питань комунальної власності 
та приватизації 

-+і/Р!6~_~-_-.:К.О.возНIorо 

~ А.В. Баба·t.fri 
с' 



ВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКа! ОБЛАСТІ 
УПРАВЛІННЯ КОМУНАЛЬНОї ВЛАСНОСТІ 

07400, м.БроваРII, вуn. Шевченка,2, т. 4-14-52 

~~. /lJ ____ 1p~!! tft-,/pr- f 
'--I-~-1--_BIД. ____ _ 

Виконуючому обов' язки міського 
голови - секретарю ради 

Сапожку І.В. 

ПОДАННЯ 

, Прошу винести на розгляд сесії у грудні 2009 року питання «Про 
8атвердженНJI переліку об' єктів, що перебувають у комунальній власності 
територіальної громади м.Бровари та піДJIJlгають приватизації у 2010 році». 

Начальник Управління 
комунальної власності 

tДaIllOK 
4.02-95 

К.О.Вознюк 
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