
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г Про ~~есення. змін до рішень Броварської І 
МІСЬКОІ ради ВІД 31.08.2006 Н!! 79-07-05 та від 
21.09.2006 Н!! 1 02-08-05 

Розглянувши звернення комунального підприємства «Броваритепло
енергомережа» від 01.11.2006 Н!!03-2345, керуючись пунктом 5 статті 60 
Закону у країни "Про місцеве самоврядування в У країні", враховуючи 
рекомендації комісії з питань комунальної власності та приватизації, міська 
рада 

ВИРІШИЛА: 
1. Внести зміни в рішення Броварської міської ради від 3 1.08.2006 

Н!!79-07-05 «Про безоплатне прийняття у комунальну власність 
територіальної громади м.Бровари зовнішніх мереж теплопостачання, 
електропостачання та газопостачання до житлового будинку по 

вул. Черняховського,21 », виклавши пункт 3 в слідуючій редакції: 
« Доручити комунальному підприємству «Броваритеплоенегромережа» 

безоплатно прийняти на баланс та обслуговування зовнішmo теплову мережу 
до будинку по вул. Черняховського,21, довжиною 108 м , як внесок до 
статутного фонду підприємствю) 

2. Внести зміни в рішення Броварської міської ради від 21.09.2006 Н!!102-
08-05 «Про безоплатне прийняття У комунальну власність територіальної 
громади м.Бровари державного житлового фонду, що перебуває на балансі 
державного підприємства «Радіопередавальний центр», виклавши пункт 6 в 
слідуІочій редакції: 

« Доручити кп (<Б]РО!lар]кт~~~~]~ом[ерl:ЖЕ~) безоплатно прийняти на 
баланс та обслуговування теплову мережу загальною 

протяжністю 1 822 п.м (15 будинків) та котельню і 
зовнішню теплову протяжністю 778 п.м. по 
вул.Кутузова,6 (6 фонду підприємства. 

Міський голова 

м.Бровари 
від "tГo ~,J. ()Ві. 
Н!! g,t - ($-dГ 

В.О.Антоненко 

.. . ' . 
•• '.. # '. 



ПОДDІІІІЯ : виконуюча обов 'яз~и 
начальника УпраВЛІННЯ 
комунальної власності 

ПОГОДЖЕНО: 

- секретар ради 

-заступник 

міського голови 

- начальник юридичного відділу 

- голова комісії з питань 

ко~альноївласності 
та приватизації 
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БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА киJвськоJ ОБЛАСТІ 

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
"БРОВАРИТЕПЛОЕНЕРГОМЕРЕЖА " 

Р/р 26004002856001 Броварська філія АТ "Укрінбанк" МФО З21808 Код ОКПО - 13711949 
07400. Київська обпасть. r.f.Броварlt. вуn.Грушевськоro .За 

(1/ Іl, 11 Е Н! t/.:J -oJ3 tГ 
На. _______ від __ _ 

Начальнику управління 

комунальної власності 
Броварської міської ради 

Рогатюку ю.п. 

Шановний Юрію Петровичу ! 

кп "Броваритеплоенергомережа" просить Вас qнести змін", в рішерlUl 
1JРQJJарської міської ради від 21.09.2006р N!! 192-08-05" Про беЗОПЛ~Т!іе прt1~fUJтrJf 
у '~OМYН8JIЬНY власністf' терИ.торіальноі, ~ома,ци м.р,ррвари д~ржаанqгр ХЩ~JlО~qг.Q 
фо~д)'~ що ~epef5yв~e на БЦЩlсі державпо~ I1lдпри~~т@~ ,,~~іопереда~~ь.«tJ' 
~~~:'. Пун~ ~ Рішен~ ~С?повниТli p~~~~~ .' JlK B~~~O~ дq QT~~prp .~~~~ 
1!1ЩJp~Єldртва " •.. ~.. ~ . . 1 • о. • О • : 

.... , t~ож в~еС?іи ~мі~и J! ріw~JЩЯ ~pP.llapcь~oi міської РІЩИ від ~ 1.P8.~~q~p. 
~ ??-07-PS !,.!1Ро без~rPJ~~~~ !,1Р.~JiнятrJl у кqМ)'НЕЩьtlУ влаСfiіСТJa '{ep~T~P.~~~~~i 
IJ'ОМIIlЩ ~. JJp~,,~p.1!J. ~о~~!шн1Х ~ер'еж Т~ІЩопрстач~"ня, елеКТРОПОРТ~~Ц!lfUJ T~ о 

~~~~~с:r~ч~ ~~ ж!П.чеl!'?ГО ~~A~ICY Ц~ ву.п. "Ч~р.JUlXЇаР~JCRrР., ~.l. П~.~ ~'~e!fflJJ 
~~П9,~Т:f{.~~~~{lнn1. "JlIS ,p:,~p~~ ~~ ~;r~ЧfНОГ~ ~O,!ДY цi~~p~Є~~TB~":. '. ". ':' 

• ; • . ' '. .....~. <# .е.. . :.' f • _ • 

:. -, • '- • 4'" .' 

. 
О. 

. 
В О Р А 15А9 .......... , .. ~ ..• -"" '. "ICP."~"I!~~ ~Y4Ino... . .,' ~.~:" '.f. .. о" ~. ~~.,. . .' • 

•• • !-:-'"",,,,,,,'1_.' ....... (,..~.~.~.! ..... :-. ,. -"-"'~.:.: .... -" ·':'1.:' ,',' .". . ...,.' . 
• ~. '-':"_~' ., - - .... .-..... ~~ ... ". - ... <; -.~~~:O.:, ........ _- ._- ~··iP;~ 

' .. ' ..' . ." .' . B~iд. Не . 
- .0 • ." __ оо. • --_ •••• о •• - --~ оо' 'м ,~,,""'-_: .... :··,'оо' :~·01 ~~ 1{:~ ... 20ritбр • 

...... >4--


	0105
	0106
	0107

