
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

Г І 
Про створення комунального підприємства Броварської міської ради 

«Броварські інженерні мережі» 

з метою забезпечення ефективного використання майна територіальної 
громади міста Бровари та надання послуг членам територіальної громади та 
юридичним особам міста Бровари, керуючись ста1ТJlМи 17, 26, 60 Закону 
України <<Про місцеве самоврядування в Украіні», ста1Тею 78 Господарського 
кодексу України., Броварська міська рада, 

ВИРІШИЛА: 

1. Створити Комунальне підприємство Броварської міської ради ,,Броварські 
інженерні мережі" (далі - кп ,,БІМ'). 

2. Затвердити cтaтyr кп «БІМ» (додається). 

З. Затвердити ста1YfНИЙ фонд кп "БІМ' в розмірі 150000 гривень. 

4. Доручити повноважному представнику Броварської міської ради - Саченко 
Наталії Іванівні, начальнику управління економіки, здійснити реєctpацію . 
вищезазначеного комунального IDдпpиємства в установленому 

законодавством порядку. 

5. Контроль за виконанням ЦЬ~~~ . рішення покласти на заC'l'YШfИlGl міського 
голови Голубовського Г.p:~ );! =-:' ::.:. ... .. '. ., ,'-.,.-'.' .~ .~ .. ~ 
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Міський голова 

м.Брqвари 

від "1L" ~ 2007 року 
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ПОДАННЯ: 

Заступник міського голови 

ПОГОДЖЕНО: 

Секретар ради 

Начальник упрaвлiвнJI житлово .. 
комунального господарства 

Начальник фінансового . 
УПРaвJI1НШl 

Начальник управління економіки 

Виконуюча обов' JIЗКИ начальника 

управління комунальної власноcri 

Начальник юридичного 
відділу 

-~--+-тr- Голубовський г.п. 

_~fIН------ Сапожко І.В. 

fII!f ~орозова вд 

сі.,~еленськаА.М . 

cof~ / Саченко Н.І. 

# ДamoкТ.І. 
І ,<? 

_--../ 
сз- Лавер І.Г. 

Начальник загального відділу ~ •• ;;_ Гна'l1Oк Н.І. 

Голова постійної комісії з питань 
комунальної власноcri та приватизації 

·000251 

~_:-'---,I--_ Пелих М.А. 
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L3агan6ніполоз~енНR 
1.1. Комунальне унітарне ПІ'дnpиємс "Б . . . . . тво роварсыQ 1НженерН1 мережі" 

(иадат - Підприємство) створено відповідно до Цивільного кодексу Украіни 
Господарського кодексу України та інших норматив' ' . . . них aКnB, що регулю1ОТЬ 
створення та ДUlЛЬН1СТЬ mдприємств. 

. 1.2. Засновником Підприємства є Броварська міська рада Київської облас-
11. 

1.3. Повна назва Підприємства - кп "Броварські інженерні мережі" ско-
кп "Б ІМ" , рочена назва - . 

1.4. ~сцезнахОД)l(енНJI Підприємства: 07400, Украіна, Київська обл., м. 
Бровари, Кишська область, м. Бровари, . 

. ~ .5: Під~иємство є юридичною особою, наділено цивільною правоздат-
Н1С'ПО І ДІєздаТНІСТЮ, мо)ке бути позивачем та відповідачем у суді. 

1.6. Цей ста1УГ є установчим документом Підприємства. Він визначає на
йменування Підприємства, його місцезнаходження, адресу, органи ynравлінНJI 
Підприємством, їх компетенцію, порядок ПРИЙНJlтгя ними рішень, розмір стату
тного капіталу, розмір і порядок формування фондів Підприємства. 

1.7. Держава, її органи, інші юридичні та фізичні особи (крім засновника 
Підприємства) можугь нести відповідальність за зобов'язаннями Підприємства 
у випадках визначених законодавством, зокрема на підставі правочинів (гаран
riї, поруки, авamo). Засновник Підприємства несе відповідальність за зо
бов'язаннями Підприємства в мех(8Х внеску до статутного капіталу Підприємс
тва. 

1.8. Підприємство може нести відповідальність за зобов'язаннями дер)ка
ВИ, її органів, інших юридичних та фізичних осіб (в тому числі учас~ Під: 
приємства) лиmе у випадках визначених законодавством, зокрема на ПІДставІ 

правочинів (гараНтії, поруки, авamo). 

1.9. Підприємство набуває статусу юридичної особи з моменту ~oгo ~ep
жавної реєстрації. Юридична особа Пі~иєм~а ~~ється BHa~OK. иого 
реорганізації (приєднання, ЗJIИ1ТJI, подшу) або ШКВ1Дац11 (в TO~ ЧИСЛІ за ~uпен
ням суду) з моменту внесення відповідного запису в Єдинии реєстр mдпpи-
ємств, організацій та установ УкраінИ. 

1 10 Ц . оздатність та дієздатність Підприємства зокрема пе-. . ИВ1ЛЬна прав 

редбачає такі права Підприємства: 

• вчиняти правочини; 
. идичнимита 

• укладати одно- дво- та багатосторонні договори з ~ ~p 

Ф. ' числі підприємствами, оргаН1З8Ц1JIМИ, установа-
1ЗИЧНИМИ особами, в тому амн УкраінИ ЇНозеМЦJIМИ та особа-

МИ, приватними підприЄМIVJМИ, громадян , 
ми без громадянства; .., . 

обами права власно сп, 1НІП1 майнОВІ та 
• набувати будь-якимИ закоННИМИ з.ас . укупність речей, майнові права та 

немайнові права ва майво (окреМІ реЧІ, с 2 



оБОВ'ЯЗКИ), ~ тому числі ГРошові КОП1ТИ, цінні папери об' о 
ної власноcn; , єкти 1НТелектуаль_ 

відчУЖУВати належне ПідпрИЄмству майн о 
• ків Підприємства) безкоП1ТОВНО; о, в тому ЧИСЛІ (за згодою учасни-

• бyrи позивачем, відпов~а:ем, третьою особою в судах, господарських су-
ІХ, вюпочаючи апemщ1ИН1 та К О.. О О О 
Д • • • аС8Ц1ИНІ 1НCTaнцtї, третейських судах, в тому 
ЧИСШ шоземних та МІжнародних; 

• продавати товари, надавати ~ОС?JYГИ, ВИКонувати роботи та здійснювати ін
шу господарську (в тому ЧИСЛІ П1дприємницьку) діяльність; 

• виступати засновником (учасником) інших юридичниХ осіб, буги учасником 
об'єднань без права юридичної особи, здійСlПQвати спільну діяльність (В то
му числі бути учасником простих Підприємств); 

• самостійно визначати ціни на товари, роботи, послуги за винятком випадків 
використання державних фіксованих та регульованих цін та тарифів, а також 
тарифів, встановлених засновником Підприємства; 

• ваймати працівників за трудовими договорами (контрактами), В тому числі 
ва визначений СТРОК та на час виконання роботи; 

• відкривати філії, представництва, створювати підрозділи Підприємства. 

2. Меnlа nlа IІредмеnl ді.ялЬНОСnIЇ ПідnРІІЄМСnІВа 
2.1. Підприємство створене для задоволення суспільних та особистих по

треб IПЛJIXОМ систематичного здійснення господарської діяльноcri. 

2.2. Основним завданням Підприємства є надання послуг членам терито
ріальної громади та юридичним особам на території M~cтa Бровари та ішпих на
селених пунктів Броварського району Київської облаcn. 

2.3. Предметом діяльності Підприємства є: 

І забезпечеJШЯ водопостачання та водовідведення ~лового фонду, виробни-
б' О .. а_ZDНИХ бvД1ВО ель закладІВ культури, охорони здо-чих о єкnв, aдм1Н1cтp~.I."&U JI ~... • 

ров'я, освіти та інших об'єктів на територn МІста Бровари, 

І облік водопостач8ННJI та водовідведеВШІ; 

. . поста~8ВНJI та водовідведеИШІ; І еКСШІуатaцtJlшженерних мереж з водо . 
... О ких свердловин водопровІДНИХ та ха-

І забезпечеJШЯ експлуатaцu артеЗI8НСЬ. аліз:UVйних мереж та кана-
валізаційних насосних станцій, водопров1ДНО-кан . Підприємства. 

• • ncrrr..CJl на баланС1 , JDЗ8ЦJЙВИХ очисних споруд, що зиахО/-VАА-

І забезпечення водопїдготовки; оо ади 
. ими органами виконавЧ01 вл 

І ДOBeдeННJI споживачам затверджених М1c~e~. на водопостачаИШІ та водо-
та органами місцевого самоврядУВання Л1МІТ1В 
BiдвeдeННJI; 



• утрим~ інженерних. мереж з водопостачaннJI та водовідведення, здійс
HeВНJI1X поточного, кamтального та аварійного ремонтів; 

• будів~О HOB~ та реконструкція існуючих інженерних мереж та окремих 
об' єК'ПВ ВОДОПРОВ1ДНО-канaniзаційного господарства; 

• п~отовка та видача технічних умов на під'єднaннJI об'єкriв містобудувaннJI 
до Інженерних мереж; 

• участь в прийом~ об' єктів водопостачання, водовідведення та об' єктів місто
будуванНJI, що пІД' єднуються до інженерних мереж; 

• HaдaRНJI ІШаmих послуг з водопостачaннJI та водовідведення населенню та 
юридичним особам на підставі укладених угод; 

• виконання хімічних та бактеріологічних аналізів питної, технічної та стічних 
вод ДJUI власних потреб та на замовлення третіх осіб. 

2.4. Види діяльності, які згідно з чинним законодавством потребують 
cnpимання ліцензії, дозволу, погоджеННJI або реєстрації, Підприємство здійснює 
тільки після отримання відповідної ліцензії, дозволу, погодження або реєстра-

ції. 

2.5. Підприємство в праві здійснювати інші види діяльності, не забороне
ної законодавством, без внесення змін до переліку, наведеного в пушаі 2.3 цьо
го Cтatyry. 

3. 30ВН;lUНЬОЄ1(ономічна дiRльніСlІlЬ 
3.1. Підприємство самостійно здійснює зовнішньоекономічну діяльність 

згідно з чинним законодавством. 

3.2. Зовнiпmьоекономічна діяльність Підприємства на території У~аіни 
здійснюється згідно з чинним законодавством Украіни, а на території ~ 
держав - згідно з чинним законодавством Украіни, :инним .. законод~ство~ шо
земної держави з урахуванням міжнародних угод мІЖ Укрamою та В1ДПОВlДНОЮ 

державою. 

3.3. Якщо це не суперечить ЧИIDIому з~онодавств~ Підприємство в праві 
узгодити в зовнїmньоекономічноМУ ДоГОВОРІ (коитрaкn) законодавство пою 
країни буде застосовуватися до цього договору. 

З 4 В зовюmньоекономічн:ій діяльності Підприємство керується також 
міжнар~~ звичаями та усталеною пракгикою в межах, що не суперечать 

чинному законодавству. . 
• . .. mcrm.HOcтi Підприємство здійснює: 

З.5. В сфері зовmтпньоеКОНОМ1ЧНОl ,....,--

• надання та отримання послуг; 

• комерційне посереДНИЦТВО; 

• представництво. . ... .. 
.... еиня зовв1mвьоеКОНОМ1ЧНОI Д1ЯJIЬноcn ВІД-

З.б. Підприємство ~. зД1ИС~ а з відповідного дозволу Національного 
kpиває в банках на територп УкраІНИ, 4 



Банку Украіни - за межами YIn\!li~ . 
• ·"rouпn ватоnn ря'YVlnl'u та 

Т8ltIИ на вих зпдно з чинним законодав --'J~""& розпоряджається кош-
ством. 

3.7. Вamoша виручка Підприєм 
ним законодавством. ства використовується ним згідно з чин-

ва. 

4. Орган" ПідllР"ЄJf'СІІ,ва 
4.1. Вищим органом управл· пі ІННИ дприємством Є засновник ПіДПРиємст-

4.1.2. Засновник Підприємства здій .. 
півня Підприємством UIJIJIX c~є сво) повнов;юкення щодо управ-
СП). Окремі повноваження ~~дr;;упри~:.:ш~нь на пленарному засід~і (се-

.. ПІдприємством засновник Підпри-
ємства може делегувати СВО1М виконавчим органам. 

4.1.3. ПРИЙНJI1ТЯ рішень щодо управління пі . . ( ... ) дприємством на пленарному 
заСІданнІ сеСІІ засновника Підприємства здійсfПOЄТЬ . 
Броварської міської ради. ся зпдно з регламентом 

. 4.1.4. До ВИКJПOчної компетенції пленарних засідань (сесій) засновника 
Підприємства належить: 

• BHeCeННJI змін до cтaтyry Підприємства; 

• ви~начення порядку розподілу прибyrкy Підприємства та ПОКРИТГЯ його зби
ТК1В. , 

• вирimеННJI питання про реорганізацію або ліквідацію Підприємства . 

. 4.1.5. ПовноважеННJI засновника Підприємства, які можуть бyrи делего
ваш виконавчому органу засновника Підприємства: 

• визначеННJI основних напрямків ДЇJmьHOcтi Підприємства, затвердження його 
планів та звіriв; 

• затверджеННJI звіriв виконавчого та контрольного органів Підприємства, зві
тів відокремлених структурних підрозділів Підприємства; 

• C1'ВopeННJI, реорганізація, ліквідація дочірніх підприємств, філій та представ
ництв Підприємства, затверджеННJI їхніх cтaтyriв та положень; 

• визначеННJI умов трудових контрактів диреІа'Ора Підприємства, керівників 
дочірніх підприємств, філій та представництв Підприємства. 

4.1.6. Засвовник Підприємства може вирішувати будь-JIКЇ інші питання 
діяльносri Підприємства. 

4.1.7. ВивесеННJI питань щодо управліиня Підприємством на р~згJIЯД за
Сновника. підприємства здїйсlПOЄТЬCJl міським ~лово~, депутатами МІської ра
ди міста Бровари та її виконавЧИМИ органами зnдно з ]х п~вноважеНШІМИ, а та
kОЖ за ініціативою виконавчого або коmpольного органу Підприємства. 



ІІИТаВНЯ щодо управління Пiдnpиєм 
ка Підприємства за ініціативою вико СТВОМ винесене на розгляд засновни-
ємства має буги розгтmyто: навчого або Контрольного органу Підnpи-

• ва пленарному засіданні (сесіі) Бро -' 
блиЖЧої сесії якщо відп . ваРСЬКОІ МІСЬКОЇ ради - протягом най-

, ОВ1ДНе звернення надійшл " 
до моменту ії початку' протягом .. б о не mЗИ1Ше одного місяця 
звернення надійшло піз~іше' нан nижчих двох сесії, якщо відповідне , 

• виконавчим органом Броварської міської р . '. ади - протягом одного MICJIЦJI З 
моменту надходження ВІДПОВІДНОГО звернення. 

4.2. Виконавчим ОРГаном Підприємства 
розпорядженням міського голови м. Бровари. є диреICrОР, що призначається 

4.2.1. Повноваження диреICrОРа, як ви"онавч А ОГО органу, визначаються 

цим cтa1Yl'0M. Умови роботи диреICrора визначаються контр .. . . aICrOM, JIКИИ уклада-
ється МІЖ ним та засновником .~иємства в особі міського голови міста Бро-
вари або окремо уповноважеНОI засновником Підприємства особи. 

. 4.2.2. Д~eктop самоcriйно вирішує всі IIИТaНИJI діяльності Підприємства, 
КРІМ ~, ВІднесених цим CTa'ryТOM до ВИКJПOЧНОЇ компетенції вищого органу 

управЛІННЯ або контроJDOЮЧОГО органу Підприємства. 

. . 4.~.З .. Директор має право без довіреності (доручеННJI) вЧИНJlТИ правочини 
ВІД 1МeH~ Підпр~ємства, в тому числі укладати будь-які договори, розпоряджа
тися манном Підприємства, представJIJlТИ Підприємство у всіх підприємствах, 
установах, організаціях та У відносинах з фізичними особами, виконувати інші 
дії від імені Підприємства. 

4.2.4. Директор підзвітний засновнику Підприємства. ДиреICrOР виконує 
(організовує виконання) рішень засновника Підприємства. ДиреICrОР не вправі 
приймати рimения, обов'язкові для засновника Підприємства. 

4.3. КОН'І'роль за діяльністю Підприємства здШСlПOє ревізійна комісія. 1/ 

4.3.1. Ревізійна комісія обирається засновником Підприємства з числа 
представників засновника Підприємства (депутатів міської ради) та/або вико-
навчих органів засновника Підприємства. 

4.3.2. Ревізійна комісія перевіряє звіти та баланси Підприємства, порядок 
BeдeННJI бухгалтерського, податковогО, оперативного, c~~cь~oгo Обліку~ ве
деИIIJI договірної та претензійно-позовної po~o~, будь-~ umn аспекrи. дuшь
ності Підприємства. ДиреЮ'Ор Підприємства, 11ПП1 посадОВІ особи та пр8Ц1ВНИКИ 
Підприємства зобов 'язані надавати ревізійній комісії H~ ... її вимогу бу~-яку. ~~ 
формацію щодо діяльносri Підприємства та спрпти 1и В проведеНН1 рев1З1И 

(перевірок). 
4.3.3. Ревізійна комісія доповідає результати перевірок (ревіз~) заснов

ВИky Підприємства. Річні звіти та баланси Підприє~~а ~аси~в~ Підприємс
ТВа затверджує тільки після О1Римання висновку реВ1З1ИНОІ КОМ1сп. 



5. Маliно, npll6YII'OK облік n.·~ 
u • ,.I.I,uIlPIIЄJflCII"a 

5.1. Маиво ПідпрИЄмства станОВЛJ1Ть осно . Ф • •• 11111 О • 
також іИШ1 aкrиви, Bapncть JIКИX IІЇДОбражаєть нди ~ оборonu коП1ТИ, а 
nPJlємства. CJl у самОС11йНОму балансі Під-

5.2. Майно Підприємства ФОРМУЄТЬСJl за рахун 
ок наступних джерел. 

І внесків заСНОlІника Підприємства до cтaтvruoг· . 
• J на О капІТалу; 

І результаТЇIІ господарської діяльності Підприємства; 
. 

І позик, кредиnв, позичок; 

І іНПІИХ надходжень, незаборонених ЧИнним законодавств 
ом. 

5.3. Внесок засновника Підприємства складаЄТЬСJl з грошових коштів. 

5.4. Конкретний перелік майна, майнових прав Та цінних паперів, JIКЇ пе
редаюТЬСJl засновником до статутного фонду ТОllариства, визначаЄТЬСJl заснов
ником ТОIІ~РИСТ!lа. У IІИПадках, передбачених чинним законодавством, Заснов
ник орГан1ЗОIІУЄ ПРОllедення експертної оцінки вартості майна та майнових 
прав, що IIHOCJlТЬCJl ним до статутного капіталу підприємства. 

5.5. 3аСНОІІНИК ЗО.БОВ' JlЗУЄТЬСJl передати не меmпе 50% загального внеску 
до статутного фонду mдприємства до моменту ПРОllедеlПlJl його державної ре
tctpaцїJl. Решта внеску до cтaтyrнoгo капіталу здійСIПOЄТЬСJl заСНОIlИИКОМ під
приємства протягом року з моменту державної реєстрації підприємства. 

5.6. Розмір cтa1YfНoгo фонду може змїІПОllаТИСJl за рішеlПlJlМ заСНОllника 
Підприємства. При збільmеlUlі статутного капіталу додаТКОІІі IІнески можуть 
роБИТИСJl грошовими коштами, цінними паперами, будь-JIКИМ рухомим та неру

хомим майном, земельними ділянками, майиОIlИМИ правами. Оцінка не грошо
вих внескШ до ста1УГНОГО капіталу здійСIПOЄТЬСJl засновником Підприємства, а 
у випадках, передбачених чинним законодавством, та за рішенням засновника 
Підприємства - незалежним ОЦЇШОllачем. 

5.7. Все майно Підприємства перебуває у к~муналь~ MaCHOcri і закр~
лено за ПідпрИЄМСТ!lом на праві господарського l11ДaJПIJI. Підприємc:rво IІОЛОД1Є, 
kОРИСТУЄТЬСJl і розпоряджаЄТЬСJl закріпленим за ним M~OM. Підприємство 
РОЗПОРJlджається окремими IІИДами закріпленого за ним маина у IІИПадках, пе-
редбачених законами, за згодою заСВОllника ПідпрИЄМCТllа. 

5.8. Порядок використання чистого прибутку, отриманого. за результата~1І 
ми попереднього року діяльності, встаноllЛЮЄТЬСЯ засновникоМ Підприємства. u 

5 бутку ПідпрИЄМСТІІо СТІІорює резервнии 
.9. За рахунок отриманого при Ф анни резеРIІНОГО фонду, 

фонд. Частина прибутку, що В:mPавляєть:в::ак:~асвоввиком Підприємс
та ПОРJJДок використання копmв фондУ В • • фонди за рішенвим заСНОllника 
ТВа. Підприємство також може створювати 1ІПШ 
l1iдnpиємства. 

а рахунок його власНИХ акти-
. 5.10. Збитки Підприємства ~окриваються з покритrя збитків, засновник 

ВІВ. В разі недостатності активів IDдI1Pиємства ДJIJI 



r1:rrnnиємства може ПРИЙНJ1ти рїШеННJI про . 
lиp.a-r •• б пі ДодаТКОВІ Внески б 

_nJCf юрИДИЧНОІ осо И ДІ1риємства, В тому . . , а о про ПРИПИ-
JlCJJP'- • ЧИСЛ1IIПЛJ1XОМ банкрУТСТВа 

5 11. Підприємство веде БУХГалтерсь'ІІ'ТЖУ"1 . 
• • non, податков w '. • 

передбачеm чинним законодавством. ни та 1НІП1 види оБЛІКУ, 

5.12. Відповідальність за BeдeННJI обліку підпр 
диРекroра Підприємства. иємства ПОЮІадаЄТЬСJl на 

6. Пр"""ненНR ЮРllдllчноr особll ПідIJРllЄlNСnІВа 
6.1. Юридична особа Підприємства ПРИПИНИЄТЬСJl rnnavo .'оо 
.' '" &AWU&A М реоргamзaцu 

або ткв1Дац1I. 

6.2. Реорганізац~ шляхом ~ИЄДНанни до Підприємства іншої IОридичної 
особи або шляхом вид~енНJI з ~дприємства іншої юридичної особи не веде до 
припинення ЮрИДИЧНОІ особи Підприємства. 

6.3. Заснування. Підприємством дочірніх підприємств, участь у заснувamri 
іВШИХ ~ри.дич~их ОСІб, .набутгя корпоратив~ прав (акцій, часток в cтaтyrнo
&1'/ капІталІ, паш тощо) ІНШИХ юридичних ОСІб не є реорганізацією і не веде до 
припинеННJI юридичної особи Підприємства. 

6.4. РimеШІЯ про реорганізацію Підприємства приймаЄТЬСJl засновником 
Підприємства. Рішення про реорганізацію Підприємства lПJIJIXом ЙОГО приму
сового поділу може бути прийняте судом. 

6.5. для забезпечення проведенни реорганізації Підприємства орган, щО 
ПРИЙНJIВ рішення про реорганізацію, створює комісію з реорганізації Підприєм
ства. 

6.6. Моментом реорганізації Підприємства є дата державної реєстрації 
установчих документів реорганізованої юридичної особи. 

6.7. РimеШІЯ про ліквідацію Підприємства приймається загальними збо
рами учасників Підприємства або судом. 

6.8. ПорymеННJI господарським судом справи про банкрyrство Підприєм
СТВа не веде до обов' JlЗКОВОЇ ліквідації Підприємства. 

6.9. для забезпечеННJJ проведеННJI ліквідації Підпр~~ства орган, що ~и
~ рішеННJI про ліквідацію, створює ліквідаційну коМІСІЮ або призначає тк-
В1Датора. 

610 М . . аm; ... f.Iiппnиємства Є дата виесеНIDI запису про лікві-. . оментом тквIД~.~~ " .. у .. 
дації до Єдиного реєстру пі1tіjpЙєfidm Ja'9ргamзацІИ краши. 
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В.О.Антоненко 



Міському голові 
В.О.Антоненку 

. '. J.,.p 
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ПОДАННЯ 

з метою забезпечення ефективного використання майна територіальної 
громади міста Бровари та надання послуг членам територіальної громади та 
юридичним особам міста Бровари, керуючись статтями 17, 26, 60 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 78 
Господарського кодексу України, прошу включити в порядок денний 

позачергової сесії Броварської міської ради V скликання питання <dIpo 
створення комунального підприємства Броварської міської ради «Броварські 

інженерні мережї». 

г.п. Голубовський 


	0055
	0056
	0057
	0058
	0059
	0060
	0061
	0062
	0063
	0064
	0065

