
 

 

ВЕЛИКОДИМЕРСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Про надання згоди на безоплатну  

передачу майна з державної в  

комунальну власність 

 

У зв'язку з надходженням листа з регіонального відділення фонду 

державного майна України по Київській області від 30.04.2021 № 47-08-1965 

про передачу в комунальну власність державного майна, відповідно до п. 2 ст. 

4, ст. 6 Закону України «Про передачу об'єктів права державної та комунальної 

власності», керуючись ст. 26 та ч. 1 ст. 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», враховуючи позитивні висновки та рекомендації 

постійної депутатської комісії з питань комунальної власності, інфраструктури, 

транспорту, житлово-комунального законодавства, архітектури, 

містобудування та благоустрою, Великодимерська селищна рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

1. Надати згоду на безоплатну передачу майна з державної в комунальну 

власність Великодимерської територіальної громади, згідно з додатком. 

2. Виконавчому комітету Великодимерської селищної ради створити 

комісію з приймання-передачі до комунальної власності Великодимерської  

територіальної громади майна та скласти акт. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

депутатську комісію Великодимерської селищної ради VIII скликання з питань 

комунальної власності, інфраструктури, транспорту, житлово-комунального 

господарства, архітектури та містобудування та благоустрою. 

 

 

Селищний голова                                                  Анатолій БОЧКАРЬОВ 

 
смт Велика Димерка 

від 09 вересня 2021 року 

№ 531 ХVІI-VIIІ  



Додаток 

рішення селищної ради  

від 09 вересня 2021 року № 531 XVII-VIII 

 

 

Перелік майна, що передається до комунальної власності 

Великодимерської територіальної громади 

 
Класифікація Юридичний адрес  

Житловий будинок 51 кв Київська обл., Броварський р-н, с. Шевченкове, 

вул. Калініна, 1 

Житловий будинок  Київська обл., Броварський р-н, c. Бобрик, вул. 

Ентузіастів, 7 

Житловий будинок  Київська обл., Броварський р-н, c. Шевченкове, 

вул. Мічуріна, 1 

Житловий будинок  Київська обл., Броварський р-н, c. Шевченкове, 

вул. Теплична, 1 

Житловий будинок  Київська обл., Броварський р-н, c. Бобрик, вул. 

Кооперативна, 13 

Житловий будинок 2 кв. Київська обл., Броварський р-н, c. Бобрик, вул. 

Шевченка, 5 

Житловий будинок 2 кв. Київська обл., Броварський р-н, c. Шевченкове, 

вул. Леніна, 3 

Житловий будинок 2 кв. Київська обл., Броварський р-н, c. Шевченкове, 

вул. Калініна, 7 

Житловий будинок 2 кв. Київська обл., Броварський р-н, c. Шевченкове, 

вул. Леніна, 5 

Житловий будинок 2 кв. Київська обл., Броварський р-н, c. Бобрик, вул. 

Садова, 9 

 

 

 

Секретар ради                          Антоніна СИДОРЕНКО 


