
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА І<иІвської ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г 
Про HaдaнНJI згоди на безоплатне прИЙНJlТrя у 
комунальну власність територіальної громади 
м.Бровари зовнішніх мереж теплопостачання, 
електропостачанНJI та газопостачанНJI до 

житлового будинку по вул.ЧеРНJIXовського,21 

Розглянувши лист приватного підприємства "Броварибудінвест" від 
15.05.06 N!! 46 "Про передачу на баланс експлуатуючим організаціям мереж 
новозбудованого житлового будинку по вул.ЧеРНJIXовського,21" та ЗaJIВИ 
власників квартир житлового будинку N!!21 по вул.ЧерНJIXОВСЬКОГО, 
керуючись пунктом 5 статті 60 Закону Украіни "Про місцеве самОВРЯДУВaивJI 
в Україні" та Законом Украіни ,Дро передачу об"єктів права державної та 
комунальної власності", враховуючи рекомендації комісії з питань 
комунальної власності та приватизації, міська рада 
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ПРИВАТНЕ ПІДПР1lЄМСТВО 
"БРОВАР1ІБУДІНВЕСТ" -

-
Украіна, вул. Богдана.АМ 

ельницького, 45, м.Бровари, КиСвська обл., 07400 

Вих. Н!! 46 
від "il" '!равня 2006р. 

Про передачу на баланс 
екcnnyатуючим організаціям 
мереж новозбудованого житлового 
будинку по вул. Черняховського,21 
•• .Бровари 

тел. 8044946-90-74,6-90-75 

Міському голові 
м.Броварн 

Антоненку в.о. , . 
-. ·7tJetJ,f f)/ ~ t • 

'~L).(!f р. 
/ {l'!' VV' ___ 

fY1 
~Jlf;РП' 

Шановннй ВіlП'Oре Оле . ~l(Jb. 

ІПІ "Броварибудінвест" просить винести Ршд • про безоплатну передачу на 
баланс експлуатуючим організаціям зовнішніх мереж І-ої черги (77 квартир) 
новозбудованого 159-ти квартирного житлового будинку по вул.Черияховського,21 
м.Бровари, на підставі Акту державної комісії,затвердженого рimеИИJIМ ВИІСрикому 
Броварської міської ради Н!!597 від 27.12.2005 року, а також прИЙШ1ТИ рimеИИJ[ про 
створеИНJI комісії та ПРИЙНJlТrя-передачі зовнішніх мереж комунальної власності: 
• Зовиїmиі електричні мережі 

-кабельні лінії 0,4 кв марки ВВ54х150, Довжииою-660 м BBr4x185L=660M від 
т-890 до житлового будиику по вул. Черияховського,21 загальною вартістю 
-296 842,80 грн.з передачею на баланс Броварському РЕМ ЗАТ "АЕС 

Киівобленерго" ; 
• Зовнішні тепломережі 

_ безканальна прокладка попередньо ізольованих трубопроводів діаметром 
133/225 мм, влаштовані тепловОЮ камерою, встановленими задвижками 
довжиною 108 м, загальна вартість - 164761,20 грн. - з передачею на баланс 
Ю1"Броваритеплоенергомережа"; 

• 30Вніппri мережі газопостачання . . .. " .,. 
-підзеМНИЙ газопровід із сталевих труб в lЗОЛЯЦ11 ТеРМОІЗОл' Д1аметром 75 
мм ДОВЖИНОЮ 30 М.П.загальною вартістю -6399,60 грн. з передачею на баланс 
Броварсьхрої ФЕm правліННJI ВАТ"Киівоблгаз". 

Додаток: 
1 Рішення Броварської міської Ради Н!!957-46-04 від 23 :; ~U 
· березня 2006 року "Пр~ заміну замовнпа": 1 примірник v 7 7 
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а) Довідка про ВиконавlUl електромонтажних робіт згідно ТУ 
К!!5 1 б від 15 жовТIUI 2005 року -1 примірник; 

~) Arr N!!З від 15 ЖОВТIUI 2005 року прИЙНJ1ТrJI зовнішньоі 
м.ереЖl електропостачаНIUI ,кабелем марки ВВГ4 х 150, ВВГ4 х 185 
ВІД З'ПI.N!!890 - 1 примірник 
З.Про теплоенергомережі : 

а)Акт Н!!2 від 05 сеРПlUl2005року ПРИЙIUlТl'JI в експлуатацію 
теплопроводу до житлового будинку, по вул.ЧеРНJIXовського,21-
1 примірник; 

б) Лист КП"Броваритеnлоенергомережа"N!!02-11З2 від 11 
травня 2006 року - 1 примірник 
4.Про мережі газопостачанlUI: 

а)Акт Н!!1 від 29 вересня 2005 року прийнятrя закінченого 
будівництвом підземного ввідного газопроводу низького тиску 
газопостачанlUI житлового будинку, по вул.ЧеРНJIXовського,21-
1 примірник. 

Директор ІПІ "БровариБУ'lIіі[веIСТ"" М.П.Третьиченко 
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