
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г 
Про нвд8ИНJI згоди на безоплатне прийнятrя у І 
комунальну . власність територіальної громади 
м. Бровари зовнішніх мереж водопостачання та 
каналізації до житлових будинків по вул. Короленка, 
66 та 66-А 

Розглянувши звернення об'єднання співвласників багатоквартирного 
будинку <<Житловий комплекс Короленка 66» від 11.05.2010 Н!! 05, керуючись 
пунктом 2 статті 60 Закону Украіни ,,про lyIісцеве самоврядування в Украіні", 
враховуючи рекомендації постійної комісії з питань комунальної власності та 
приватизації, міська рвда 

ВИРІІІІИJIA: 

1. Надати згоду на безоплатне прийнятrя у комунальну власність 
територіальної громади м. Бровари зовнішніх мереж водопостачання та 
каналізації до житлових будинків Н!! 66 та 66-А по вул. Короленка в м. Бровари 
Київської області, що перебувають на балансі об'єднання співвласників 
багатоквартирного будинку <<Житловий комплекс Короленка 66». 

2. КонтроЗIL за виконанням цього рішення покласти на заступника 

міського голови Андрєєва В.О. 

ВИКОНУЮчий обов'язки міського 
roлови - секретар ради І.В.Сапожко 
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Про розгляд питання на сесії 
Броварської міської ради в 
липні 201 О року 

київської ОБЛАСn 
... .&r1O, .. .LAJIIHOi ВЛАСНО СП 

pll, вул.Гаraрінв.18, т. 5-10-63 

Виконуючому обов 'язки міського 
голови - секретарю ради 

Сапожку І.В. 

Управління комунальної власності подає на розгляд сесії Броварської міської 
ради в липні 2010 року наступні питання: 

1. Про вадання згоди на безоплатне прИЙНЯТТя у комунальну власність 
територіальної громади м. Бровари зовніпmьої каналізаційної мережі до 
житлового будинку по вул. Олімпійська, 2а. 

2. Про надання згоди ва безоплатне прИЙНЯТТя у комунальну власність 
територіальної громади м. Бровари зовнішніх мереж водопостачання та 
каналізаціі до житлових будинків по вул. Короленка, 66 та 66-А. 

З. Про надання дозволу комунальJIИМ підприємствам на списання основних 

засобів, що перебуваютЬ у них на балансі. 
4. Про надання дозволу кп «Служба замовника» на списання нежитлової 

будівлі (приміщеиня ДИТЯЧОГО садочка) по вул. Красовського,8. 
S. Про затверджеиня планів використання коштів, отриманих від передачі 

Комунального майна в оренду. 

6. Про встановлеиня пільгової орендної плати. 
7. Про затверджеиня доповнення до переліку об'єктів, що перебувають у 

комунальній власності територіальної громади м. Бровари та пЇДJш'ають 
приватизації в 2010 році. 

8. Про надання згоди на безоплатне прИЙНJ1ТТя У комунальну власність 
теРиторіальної громади м. Бровари зов~іх . ..ї~енерних .. мереж ... від ВАТ 
«IJДБП-2». та вартості реконструкції каналlЗацlИНОl ваСОСНОl СТ8НЦ11 Н! 4 по 
вул.Шевченка. 

Начальник Управління 
КОМУНальної власності 

L 

К.О.Вознюк 

Броварський МВІ( 
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