
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА киlвськоі ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

Г Про безоплатне ПРИЙНJIтrJl у комунальну власність 
територіальної громади м. Бровари зовнішніх І 
мереж водопостачанНJI та каналізації до житлових 

будинків по вул. Короленка, 66 та 66-А 

На підставі рішеННJI Броварської міської ради від 02.07.201 О 
N! 1556-85-05 "Про H8ДaННJI згоди на безоплатне прИЙНJlТrи у комунальну 
власність територіальної громади м. Бровари зовнішніх мереж 
водопостачaННJI та каналізації до житлових будинків по вул. Короленка, 66 та 
66-А", керуючись пунктом 2 CTaтri 60. Закону Україин ,,про місцеве 
самоврядування в Украіні", враховуючи рекомендації постійноі комісії з 
питань комунальної власності та приватизації, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. ПрИЙНJIТИ безоплатно у комунальну власність територіальної 
громади м. Бровари зовнішні мережі водопостачВИНJI протJlЖНЇстю 479 м.п. 
вартістю 261,9 тис.грн. та каналізації протJlЖНЇстю 198,5 м.п. вартістю 393,6 
тис.грн. до житлових будинків по вул. Короленка, 66 та 66-А та, що 
перебувають на балансі об'єднaRНJI співвласників багатоквартирного 
будинку <<Житловий комплекс Короленка 66». 

2. Комісії по передачі вищевказавих об'єктів, здійснити передачу та 
оформити акти nPRЙМaннJI-передачі відповідно до ЧИШlого законодавства. 

3. Доручити ОСББ <<Житловий комплекс Короленка 66» безоплатно 
передати з балансу, а комунальному підприємству <сБровариводокавam> 
прИЙВJlти на баланс та обcлyroвуванни зовнішні мережі водопостачВИНJI та 
хаиалізаціі до житлових будинків по вул. Короленка, 66 та 66-А, JП( внесок до 
статутного фонду підприємства. .... 

4. кп <<Бровариводокаиam> внести В1ДПОВІДН1 зМ1НИ до статутного 
фонду та бухгалтерського обліку підприєм~а. 

5. Контроль за виконaвнJIМ цього Р ПОІС1Іасти на заступника 
• О ~ \1ai"ёl МІського голови Андрєєва В. . .~ ~ о '\ * 

Виконуючий обов'язки міського 
Голови - секретар ради 

М.Бровари . 
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поДАННЯ: 

ВИКОНУJоча обов 'S1з~ 
начanЬНlfка управПlJ1~ 
комунальної впасноСТІ -

пОГОДЖЕНО: 

заступник місь'Ї<ого гопови -

начальник юридичного 

відділу -

виконуюча обов'S1ЗКИ 
начanьниказагального 

відділу-головнИй спеціаліст 
зaranьноro відділу 

заступник голови постійної комісії 
з питань комунальної 

власностї та приватизації _ 
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