
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г 
Про безоплатне ПРИЙНJIТI'я у комунальну 
власність територіальної громади м. Бровари 
квартир, що перебувають у державній власності 

1 

Розгмнувmи лист Департаменту господарського забезпеченНJI Служби 
безпеки Украіни від 13.07.2010 Н!! 19110-1448, керуючись пунктом 2 та 5 статті 
60 Закону Украіни "Про місцеве самоврядування в Україні", пунктом 1 статті 
2, та статтями 4-1, 5, 6, 7 Закону України "Про передачу об'єктів права 
державної та комунальної власності", враховуючи рекомендації комісії з питань 
комунальної власності та приватизації, Micь~a рада 

ВИРІШИЛА: 

1. ПРИЙНJIТи безоплатно у комунальну власність територіальної громади м. 
Бровари квартири, що перебувають у державній власності в особі Служби 
безпеки України, за такими адресами: 

- квартира Н!! 2, житловою площею - 56,70 кв.м, загальною Шlощею -100,1 
кв.м, в житловому будинку Н!! 17/1 по вул. Грушевського в м. Бровари 

Київської області; 
- квартира Н!! 70, житловою площею - 56,5 кв.м, загальною Шlощею 97,80 

кв.м, в житловому будинку Н!! 17/1 по вул. Грушевського в м. Бровари 

Київської області; 
_ квартира Н!! 141, житловою площею - 51,90 кв.м, загальною Шlощею -

88,80 кв.м, в житловому будинку Н!! 17/1 по вул. Грушевського в м. Бровари 
Київської обласТі. 

2. Комісії по передачі вказаних квартир здійснити передачу та оформити 
акти приймаННJJ - передачі, згідно з чинним законодавством. 

3. Вказані квартири в житловому будинку Н!! 17/1 по вул. Грушевського в 
м. Бровари залишити на обcnyroвуванні ТОВ <<Броварський домобудівний 
комбінат «Меркурій». ~ 

4. Контроль за викон8ННJIМ Ц ~,,~~Js, асти на заступника міського 
голови Андрєєва В.О. ",t:t' ..... 1 о., 

ao~ ~,Al ~* ~ :ftJ/1 11 cn 
• ./. С) Ь 

Виконуючий обов'язки місько "'р "'.0 
голови - секретар ради 0-, It • ~ ~ І.В.Сапожко 

м.Бровари 

від ІІІ ~ д;;!tp. 
Н!! 1Dзз91J-tJ~ 



пОДАННЯ: 

НаЧOJlЬНltК Управnіння 
KOMYHВJlЬHOi впасності 

ПОГОДЖЕНО: 

заступник міського голови 

начальник юридичного 

відділу 

начanьник зaranьного 

відділу 

заступник голови постійної комісії 
з питань Комуиanьноі 

масності та приватизації 
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БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
YDРАВЛІННЯ КОМУНАЛьної ВЛАСНОСТІ 

07400, ... Бровар .. , Byn.rarapllfl, 18, т. 5-10-63 

Від ()~. ()g. ІО 

НаН!! ----

ПроР~Д ~a 
Броварської міської рад 
вересні 2010 року 

{J 

r"" Виконуючому обов'JlЗIСИ міського 
()~ голови - секретарю ради 
~ Сапожку І.В. 

Управління комунальної власності подає на розгJIJIД сесії Броварської міської 
ради в вересні 2010 року наступні питання: 
'J 1. Про безоплатне ПРИЙНJIтrJl у комунальну власність територіальної 

громади м. Бровари квартир, що перебувають у державній власності в 
особі Служби безпеки Украіни. 

J 2. Про надання дозволу на передачу комунального майна територіальної 
громади м. Бровари. 

\! з. Про безоплатне ПРИЙНJIтrJl у комунальну власність територіальної 
громади м. Бровари трансформаторної підстанції т-979 з 
електричними мережами. 

"4. Про HaдВННJI дозволу на списанНJI основних засобів, що перебувають на 
балансі кп <Фроваритеплоенергомережа». 

J s. Про HaдВННJI дозволу на передачу закінчених будівництвом об'єктів, що 
перебувають на балансі відділу капітального будівництва Броварської 
міської ради. 

\/6. Про вствновленНJI пільгової орендної плати. 
7. Про затверджеННJI доповнеННJI до переліку об'єктів, що перебувають у 

комунальній власності територіальної громади м. Бровари та пiдmlraють 
приватизації у 2010 році. 

8. Про затвердженНJI планів використання коштів, отриманих від передачі 
комунального майна в оренду 

Начальник УправлінНJI 
комунальної власності j;rJP . КО,Возшок 

Броварський МВК 
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