
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА киlвськоl ОБЛАСТІ 
РІШЕННЯ 

г Про ~Рийн~:гя у комунальну власність 
Т~РИТОРlалЬНО1 громади м. Бровари Комунального -, 
П1дприсмства Київської обласної ради 
«Бровариводоканал» 

Відповідно до п. 2,? .частини 1 ста'П'і 60 Закону України «Про місцеве 
самовр~вання в Yкpal~1)), Закону України «Про передачу об'єктів права 
Д~ржаВНОl та комуналЬНОl власності», Постанови Кабінету Міністрів України 
ВІД 21.09:1998 Н!! 1482 «~po передачу об'єктів права державної та комунальної 
власностш, враховуючи РІшення Київської обласної ради п'ятого скликання від 
20.04,20.~ О N!! 688-28-V «Про передачу К~мунального підприємства Київської 
облаСНО1 ради «Бровариводоканал» із спільної власності територіальних громад 
сіл, селищ, міст Київської області до комунальної власності територіальної 
громади м. Бровари», рішення Броварської міської ради від 26.02.2010 
Н!! 1063-56-05 «Про повторне порушення клопотання перед КИЇВСЬКОІО 
обласною радою про передачу комунального підприємства Київської обласної 
ради «Бровариводоканал» з обласної комунальної власності у власність 
територіальної громади міста Бровари» та рекомендації комісії з питань 
комунальної власності та приватизації, міська рада 

, ВИРІШИЛА: 

І'. 'Прийняти у комунальну, власність територіальної громади м. Бровари 
Комунальне підприємство Київської обласної ради «Бровариводоканал» із 
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Київської області. 

2. Доручити виконавчому комітету Броварсь.кої ~iCЬKOЇ ради створити 
коміспо по прийманню-передачі вказаного в ~КТI 1 П1дпр~~ства, передачу 
здійснИти разом з усіма його активами І пасивами, оо ЛІМІтами, план~и 
фінансово~rосподарської діяльності та оформити акти приимання - переда'll, у 

BiдnoBiдHocti ДО",,;\ИННОro законодавства, . оо оо оо 
3 П .' о власності на Комунальне mдприємство КИІВСЬКОІ обласно І ради 

. рав . ,о о Б а БО 
«БроваривоДоканвл» виникає У теРИТОРlальНОI гром~и МІста ров ри, В ОСО 1 

Броварської ~iCЬKOЇ ради, З дати підписання mC;J приимання-передаЧl0 
4 К виконанняМ ц gro- ~ПОКJIасти на заступника 

О онтроль за ~~ р а ~ 
міського голови Руденка В.В. ~ '" о' О". * 

$ <о ...... Ф 

• ar Cl t!. 01-0 
ВИКОНУІочий обов'язки МІСЬКОГО C(~ ї: : . n о І В С 

'" " -f • • апожко 
голови - секретар міської ради o-~ \.- • , '-: 

м.Бровари 

від ~~&;МUbJlt? 
N!! #9:1-tfР(-Р5 



ПОДАННЯ: 
НОЧOJlЬJfJfК Упровління 
КОМУНOJIьної власносТЇ 

ПОГОД)l(ЕНО: 

заступник міського голови 

ВИКОНУlOча обов'язки начальника 

JОРИДИЧНОГО відділу- заступник 

начальника юридичного відділу 

ВИКОнyJоча обов'язки начальника 
загального відділу - головний 
спеціаліст загального відділу 

заступник голови комісії 

з питань комунальної 

власності та приватизації 
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