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БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА киІвськоJ ОБЛАСТІ . 
РІШЕННЯ 

Г Про повторне порушення клопотання 
перед Київською обласною радою про 
передачу комунального підприємства 
КиївськоУ обласної ради «Бровариводоканал» 
з обласної комунальної власності у власність 
територіальної громади міста Бровари 

з fttетою забезпечення безперебійної, безаварійної роботи та надання 
піClIJIХ послуг з централізованого водопостачання та водовідведення, для 
JЇiсвeиIIJI оперативного керування комунальним підприємством Київської 
l&a&:ної ради «Бровариводоканал» ( далі кп КОР «Бровариводоканал) та 
_ого вклвдання бюджетних коштів у розвиток підприємства, керуючись 
~.60Тa пункт 10 Прикінцевих та перехідних положень Закону Украіни «Про 
_ае самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії 
lВ1t11иь 1Сомунanьноі власності та приватизації, міська рада 

вирішила: 

. L Повторно порушити клопотання перед Київською обласною радою ~po 
~ЧУ кп КОР «Бровариводоканam) з обласноі комунальної власносТІ у 
t в: tepИТОРЇВnЬноі громади міста Бровари. 
~І~Ч~МУ Обов'я~ки міського голови ::- секрет~рю ради Сапожку І.В. 
1~ Ц РІшення до ВІДома голови КиїВСЬКОl облаСНОl ради 
J Ir_ екка В.В. 
'I\Q~ 

,~O за в~онаниям цього ріше:llmfSi~~!Jj. 
М>'вanЬ!lОI власності та прива~[mA1~~~~ ..... 
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....,1ІІ ... Се в ЯЗКИ МІСЬКОГО ~ 

ІСретар Ради с6 І.В. Сапожко 



Подання: 
_ началька.(К управліНЮІ ЖИТЛОВО -
комунального господарства 

Погоджено: 

- заступних міського голови 

- нач8АЬВИК юридичноro 
віддіАу 

- нач8АЬНИК Зar&AЬноro віддіАу 

- заступник ГОЛОВИ Комісії 3 
КОмунальної . питань 

власноcn та приватизації 
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БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА киУвськоУ ОБЛАСТІ 

УправліllllП ЖІІТ лово-комуналы�огоo господарства 

07400, Кllівська 06nаеть, 1'1. Бровар •• , вуn. Грушевськоro, 1, т/ф 6-04-13, т. 5-10-16 

Від Н. tll.иAll' К!! at -1.11 
На Н!! за Виконуючому обов'язки міськоro 

ГОАОВИ -секретарю ради 

Сапожку І.В. 

A'~~~le~.r 
КАОПОТАВВЯ 

{~oA' О! 
вовввв lroре Васвu.оввчуr 

·3 метою зв! е ечення безперебійної, безаварійної роботи та 
надаННЯ .якісних послуг з центраАізованоro водопостачання та 
водовідведення, ДАК здійснення оперативноro керування 
1Оr.tyВ8АЬВИМ підприємством Київської оБА8.СНОЇ ради 
.Бр~вариводокаиВА. ( даАі кп кор .БровариводоК8Иал) та 
доЦlAьиоro вкладання бюджетних коштів у розвиток підприємства 
npоПІу Вас винести на розгАЯД Броварської міської ради проект 
Р1ІІІенни .Повторно порушити клопотання перед Київською 
~.ОБАасиО~ радою про передачу кп K~P .Бровар~одо~ал. з 
• ~Ol KOМjНaAЬHOЇ ВА8.сноСТЇ У ВА8.СН1сть теРИТОРlальНОI громади 
Міста Бровари. 

Зnовaroю 
lІаЧяА~'_~ 
--~ ynpавАіння В.О. Морозова 
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