
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА І{ИЇВСЬ 

РІШЕННЯ 

г Про . безоплатне прийняття у комунальну І 
влаС~IСТ~ територіальної громади м.Бровари 
ЗОВНІШНІХ мереж теплопостачання, електро
постачання та газопостачання до житлового 
будинку по вулиці ЧеРНЯХОВСЬКого,21 

Розглянувши лист приватного підприємства "Броварибудінвест" від 
15.05.2006 Н246 "Про передачу на баланс експлуатуючим організаціям мереж 
новозбудованого житлового будинку по вул.Черняховського,21", враховуючи 
рішення Броварської міської ради від 20.07.2006 Н247-06-05 "Про надання 
згоди на безоплатне прийняття у комунальну власність територіальної 
громади м.Бровари зовнішніх мереж теплопостачання, електропостачання та 
газопостачання до житлового будинку по вулиці Черняховського,21 ", 
керуючись пунктом 2 та 5 статті 60 Закону Украіни "Про місцеве 
самоврядування в Україні", враховуючи рекомендації комісії з питань 
комунальної власності та приватизації, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Прийняти безоплатно у комунальну власність територіальної громади 
м.Бровари зовнішні мережі теплопостачання, електропостач~ та 
газопостачання до житлового будинку, що знаходиться за адресою: Киівська 
область м.Бровари вул. Черняховського,21, та перебуває на балансі , . " 
приватного підприємства "БровариБУДlнвест. . . '" 

2. Комісії по передачі вищевказ~ ~oBHlmнlX мереж ЗДІИСНИТИ передачу 
та оформити акт приймання-передаЧІ, ЗГІДНО з чинним законодавством. 

З Д ~омунальному підприємству «Броваритеплоенергомережа» . оручити а • б 
прийняти на баланс та обслуговУВання ЗОВНІШНЮ теплову мережу до удинку 

по вул.Черняховського,21, довжиною 1 O~M.. ... .. 
4 Д У ЛІ'нию комуналЬНОI влаСНОСТІ БроваРСЬКОI МІСЬКОІ ради . оручити прав . 

передати ва баланс та обслуговУВання. . .. 
.... ф' "1' по експлуатацll газового господарства ВАТ 

- Броварсьюи ІЛІ , "у...... ' НІ'И" газопровід загальною ПРОТЯЖНІСТЮ ЗОм, до 
~Івоблгаз" - ЗОВНІШ ' 

вул Черняховського,21. 
житлового будинку по' 'І'лу З А 'Т "А Е С Київобленерго" -

айонноМУ ПІДРОЗД n • , , 
~ Броварському Р кл-о 4 загальноЮ протяжністщ �-З?Qм, B~ 3ТП 

ЗОВНІІПВЮ електромережу , , ЧерняхоВСЬКОГО 21, ;',~. \. " .... : 
't..r. 890 будинку по вул, ' ",2 до житлового ЗАТ ,.6ро88рс11"8 dpytC8plfll' 2005 Р. 38", Nl1~ 
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Міський голова 

м.Бровари 

від j1 Єf'!!-HJ, ~ 
Н!! 1 9 - () 1-Off" 

покласти на заступника 

В.О.Антоненко 



ПОД81111П: начальнИК УправліН~ 
комунальної влаСНОСТІ 

ПОГОДЖЕНО: 

- секретар ради 

-заступник 

міського голови 

- начальник юридичного відділу 

- виконуюча обов'язки начальника . . "-

загального ВІДДІЛУ - ГОЛОВШІИ спеціаліст 
загального відділу 

- голова комісії з питань 
комунальної власності 
та приватизації 

_~r----- І6:П.РогаТІоk 

~"-IJ~ ____ І.В.Сапожко 

L.--:::;;::,::,_~~L-С.М.ВОЗНJIК 

І.Г.Лавер 

.ШилО 
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