
г Про. безоплатне ПРИЙНJI'П'JI у комунальну І 
власНІСТЬ територіальної громади м.Бровари 
державного житлового фонду, що перебуває на 
балансі державного підприємства «Радіопере
давальний центр» 

Розглянувши наказ Міністерства транспорту та зв' JlЗКУ У країни від 
22.09.2005 N!! 572 «Про передачу у комунальну власність житлового фонду 
дп «Радіопередавальний центр», враховуючи рішенНJI Броварської міської 
ради від 24.12.2004 N!! 611-29-24 "Про HaдaHНJI згоди на безоплатне 
nPИЙНJIТl'JI у комунальну власність територіальної rpомади м.Бровари 
державного житлового фонду, що перебуває на балансі державного 
підприємства «Радіопередавальний центр», керуючись пунктом 51 eтaтri 26, 
ПУнктами 2 та 5 статті 60 Закону Украіни "Про місцеве caмoBpJlдyBaHНJI в 
Украіні" і Законом Украіни "Про передачу об"єктів права державної та 
КОмунальної власності", враховуючи рекомендації комісії з питань 
КОмунальної власності та приватизації, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Прийняти безоплатно у комунальну власність територіальн~ї rpомади 
м.GРовари житлові будинки по вул.l<иївськіЙ,225 (15 буд.инК1В) та по 
:~JI.Кутузова,6 (6 будинків), що перебувають на баланс! державного 
1ДПРИємства «Радіопередавальний центр». 

2. Комісії по передачі вищевказаних будинків здійснити передачу та 
ОфОРмити акти прИИ"манНJI-передачі згідно з чинним законодавством. 

3 ' б ника" вище-. ДОРучити комунальному підприємСТВУ "Служ а замов 
8kaзані будинки ПРИЙНJlТИ на баланс та подальше O~CnYГOBYВaн~. • оо 

4. дОручити Управлінню комунальної власносn БроварСЬКОI МІСЬКОІ ради 
Пере 

оо дати на баланс та обслуговуваННJI: оо. господарства ВАТ 
k оо Броварській філії по експлуатаЦll газового !'сТ!О 382 п м до 

11 ИІВоб " . ною прОТJIЖН . . 
~JJ JIгаз - зовнішній газопровІД зaraJIЬ . та зовнішній газопровід 
3atan Ових будинків по вул. кутузова,6 (6 БУДИН:І;~idlr.·ПО вул. Київській, 
22s !аНоІО ПРОТJlжністю 398 п.м. до ЖИТЛОВИХ 1. .. 

(15 БУдинків). . 
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• БроварськомУ районному підрозділу ЗАТ "А.Е.С.Київобленерго"
ОВJlіШНJO електромережу загальною протяжністю 855 п.м. до житлових 

~Ylllfl{KiB ПО вул. Кутузова,6 (6 будинків). 
s. зовнішню електромережу (повітряні лінії) заranЬНОIО протяжністю 936 

П.М. від ТП-61О,4 кВ до ж~тлових будинків по вул.КиївськіЙ,225 (15 
будинків) залишити на балаНСІ та обслуговуванні дп «Радіопередавальний 

цеJl11'»· 
6. Доручити КП «Броваритеплоенергомережа» прийняти на баланс та 

обслуговування котельню та зовніШНIО теплову мережу заranЬНОIО 
протяжністю 1 822 п.м. по вул.КиївськіЙ,225 (15 будинків) та котельню і 
З0внішню теплову мережу загальною протяжністю 778 п.м.по вул.Кугузова,6 
(6 будинків). 

7. Контроль за виконанням Ц покласти на заступника міського 

roлови Возняка С.М. 

Міський голова 

м.Бровари 

BiДLI.~9.~ 
N! L(),/ -др -о. 

В.О.Антоненко 



Пода111ІЯ: ВИКОНУlоча обов'язки 
начальника Управління 
комунальної власності -
заступник начальника 

ПОГОДЖЕНО: 

- секретар ради 

-заступник 

міського голови 

- начальник юридичного відділу 

- виконуюча обов"взки начальника 
загального відділу - головний спеціаліст 
загального відділу 

- голова комісії з питань 
комунальної власності 
та приватизації 

~w-____ I.В.Сan_ 

1 ~ 

("" dLГ.лавер 

і· ~ A.МJUPII 
. ( . 

М.А.ЛeJI11Х 
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