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БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА київськоІ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г Про HaдaнНJI згоди на безоплатне прийнятrя .у 
комунальну власність територіальної громади 

м.Бровари зовнішніх теплових мереж до житлових 

будинків N!!.N'!! 66 та 66а по вул. Короленка в 
.м.Бровари 

І 

Розглянувши звернеННJI об' єднання співвласників багатоквартирного 
будинку «Житловий комплекс Короленка 66» (далі об'єднання) від 30.11.2009 
N!! 16, враховуючи протокол загальних зборів власників приміщень об' єднання 
від 11.07. 2009 N!! 2, керуючись пунктом 51 статті 26 Закону Украіни ,,про 
місцеве самоврядування в Украіні" та Законом Украіни «Про об'єднання 
співвласників багатоквартирного будинку», враховуючи рекомендації постійної 
комісії з питань комунальної власності та приватизації, міська рада 

ВИРIПIИJIA: 

1. Надати згоду на безоплатне прийняття у комунальну власність 
територіальної громади м. Бровари зовнішніх теплових мереж до житлових 
будинків по вул. Короленка, 66 та 66а в м. Бровари Київської області, що 
перебувають на балансі ОСББ <<Житловий комплекс Короленка 66». 

2. Контроль за виконaнНJIМ цього рimеШUI ПОlсласти на заступника 

міського голови Руденка В.В. 

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



поДАННЯ: 

Начальник Управп~ 
комунальної ВлаСНОСТ1 

ПОГОДЖЕНО: 

заступник міського голови - В.В.РУД5 '-1,.JL...НfVA---іl---

начальник юридичного 
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БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОї ОБЛАСП 
УПРАВJJJННЯ КОМУНАЛЬної ВЛАсносТІ 

07400, м.Бровари, вул.Шевченка, 2, .Т.Т. 4-14-52, 4-13-69, 4-02-95 

Від М. -/./,. ,llJМ N!! ~,r-
HaN!! за -----

Про розгляд питань на сесії 
Броварської міської ради 
29.12.2009 року 

Виконуючому обов'язки міського 
голови - секретарю ради 

Сапожку І.В. 

ПОДАННЯ 

Управління комунальної власності подає на розгляд сесії Броварської 
міської ради в грудні 2009 року наступні питання: 

1. Про надання згоди на безоплатне прИЙНJIТrJl у комунальну 
власність територіальної громади м.Бровари зовнішніх теплових мереж до 
житлових будинків N!!N!! 66 та 66а по вул.Короленка; 

2. Про нада.нни дозволу комунальним підприємствам та організаціям 
на списання основних засобів, що перебувають у них на балансі; 

з. Про призначеННJI балансоутримувача соціального житлового 
будинку по вул. Красовського, 8б в м.Бровари (І-й пусковий комплекс -
секція (<А»). 

4. Про безоплатне прИЙВJ1ТrJl У комунальну власність територіальної 
громади м. Бровари квартири N!! 104 У будинку N!! 1 Оа по вул. М. Лагунової в 
м.Бровари. 

5. Про затверджеННJI планів використання коштів, отриманих від 
передачі комунального майна в оренду; 

6. Про встановлеННJI пільгової орендної плати. 

Заступник начальника УпрaвлiннJI 
комунальноївласносri Т.!.Данюк 
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