
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА киlвсько! ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

Гпро внесення змін до рішени Броварської міської І 
ради від 26.l1.2009 N! 1288-75-05 «Про безоплатне 
прийняТ1'Jl у комунальну власність територіальної 
громади м. Бровари житлового фонду, що перебуває 
на балансі Київського обласного державного 
підприємства по племенній справі в тваринництві 
(<Київське облдержплемпідприємство» 

1 

РозгJIJlНYВШИ звернеННJI державного підприємства (<Київське обласне 
підприємство по племенній справі у тваринництві» від 05.01.201 О N! 1, 
керуючись пунктом 5 статті 60 Закону Украіни ,дро місцеве самовр.идуванин: 
в Украіні", враховуючи рекомендації постійної комісії з питань комунальної 
власності та приватизації, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни до рішення Броварської міської ради від 26.11.2009 
N2 1288-75-05 «Про безоплатне прИЙlUIТrя у комунальну власність 
територіальної громади м. Бровари житлового фонду, що перебуває на 
балансі Київського обласного державного підприємства по племевиій справі 
в тваринництві «Київське облдержпле:мnідприємство» замінивши у тексті 
рішеННJI вираз (<Київське обласне державне підприємство по племе1Пlій 
справі в тваринництві «Київське облдержпле:мnідприємство», у всіх 
відмінках, на (<Державне підприємство «Київс обласне підприємство по 
племінній справі у тваринництві». а і н СІ 

2. Контроль за викон8.ННJIМ цьо на заступвиха 

міського голови Руденка В.В. 

Виконуючий обов'язки 
міського голови - секретар ради І.В.Сапожко 



ПОДАННЯ: 

Начальник УnpавлінНJJ 
комунальної власності 

ПОГОДЖЕНО: 

. 
заступник міського голови оо 

начальник ЮРИдичНого 
Вїдцілу оо 

начальник загального 
Відділу_ 

3aC'I.'ynиик голови ПОСТіЬоі KOмicir 
з nитaиь К0М)'llШиої 
власності та npиваТВ3аціі _ 
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БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА київської ОБЛАСП 
УІІР АВЛІ н ня КОМYIIAJIЬиоі ВЛАСИОСП 

07400, м.Бровари, вуn.Wевченц 2, .Т.Т. 4-14-52, 4-13-69,4-02-95 

Від М· ()1. rJ,O/,~ 
НaN! за -----
Про розгляд питань на сесії 

Броварської міської ради в 
JПOтому 2010 року 

Виконуючому обов'язки міського 
голови - секретарю ради 

Сапожку І.В. 

Управління комунальної власностї подає на розгляд сесії Броварської міської 
ради в JПOтому 2010 року наступні питання: 

1. Про BHeceНWI змін до рішеНJI Броварської міської ради від 26.11.2009 Н!! 
1288-75-05 «Про безоплатне прИЙНJm'я у комунальну власність територіальної 
громади м. Бровари житлового фонду, що перебуває на балансі Київського 
обласвого державного підприємства по племенній справі в тваринництві 
<<Київське облдержплемпідприємство». 

2. Про безоплатне прИЙНJm'я у комунальну власність територіальної громади 
м. Бровари 2-х кімнат в квартирі Н!! 56 по вулиці Шевченка, 6 міста Бровари. 

3. Про безоплатне прИЙНJIТТя у комунальну власність територіальної громади 
м. Бровари зовНЇrnиix теплових мереж до житлових будинків N!!N!! 66 та 66а пс 
вул. Короленка в м. Бровари. 

4. Про BaдaнwI згоди на ЗНJIТrЯ з балансу кп «Служба замовника> 
малоповерхового та малоквартирного житлового будинку. 

5. Про вадaниJI дозволу на безоплатну передачу малоцінних иеоборотви: 
матеріальних активів. 

6. Про встановлення пільгової орендної плати. 

Начальник УправліннЯ 
комунальної власвості К.О.Вознюк 

Броварєы�ІІйй ~B 
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