
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г Про . безоплатне прИЙНJIТrя у комунальну І 
влаС~IСТ~ :ериторіальної громади м.Бровари 
ЗОВНІШНІХ Інженерних мереж до житлового 

будинку по вул.Грymевського,19 

'V/ 
.J 

Враховуючи рішення Броварської міської ради від 20.09.2007 Н!!441-27-05 
"Про H~~ згоди на безоплатне ПРИЙНJIтrя у комунальну власність 
теРИТОРlальНОI громади м.Бровари зовнішніх інженерних мереж до 
житлового будинку по вул.Грymевського,19", керуючись пунктом 2 та 5 
статті 60. Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", 
враховуючи рекомендації комісії з питань комунальної власності та 
приватизації, міська рада 

ВИРIIПИJIA: 

1. ПрИЙНЯТИ безоплатно у комунальну власність територіальної громади 
м.Бровари зовнiпmі мережі теплопостачання, електропостачання та 
газопостачання до житлового будинку, що знаходиться за адресою: Київська 
область, м.Бровари вул.Грушевського,19, та перебувають на балансі ТОВ 
,,Броварський домобудівний комбінат "Меркурій". 

2. Комісії по передачі вищевказавих зовніпmіх мереж здійснити передачу 
та оформИти акт приймання-передачі, згідно з чинним законодавством. 

3. ДоруЧити комунальному підприємству «БроваритеплоенергомереЖ8» 
прИЙНЯТИ безоплаТно на баланс та обслуговування зовніпmю теплову мережу 
до будинку по вул.Грушевського,19 від ТК-7К-6 дО ТК-Ж-2 та ввід від 
камери ТК-7К-6 до фундаменту будинку загальною протяжністю 203,06 мlп, 
JIК внесок до статутного фонду підприємства 

4. Доручити Броварській філії по експлуатації газового господарства ВАТ 
"Киівоблгаз" безоплатно прИЙВJIТИ на баланс та обслуговування зовнішній 
газопровід загальною протяжністю 108 мlп до житлового будинку по вул. 

Грушевського, 19. 
5. Доручити Броварському р8ЙОIПІОМУ підрозділу ЗАТ "А.Е.С.Киівобл-

енерго" безоплатно прИЙНJlТИ на баланс та обслуговування зовніІШПО 
електромережу КЛ-0,4 кв АВВГ 4*150 від m Н!!1099 до бу'ДИНКУ по вул. 
Грушевського,19 загальною довжиною 1175м1п та АВВГ 4.~ 16 від 'ЦІ Н!!1099 
дО опор зовніпmього освітлення загальною довжиною 225 М/п · . 

ЗАТ .&po."pcьIt. дpytt8pНlf. 2005 Р. 3ІІІІ. '* 1!5-2tJlЮ 
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б. Контроль за виконанням цього рішеННJI ПОІОІасти на заступника 
міського голови Андрєєва в.о. 

Секретар ради 

м.Бровари 

від -'5' риll1fнr.t ~ 
Н!! Id.f- Н-РГ 

І.В.СапоЖІСО 



б 'dfJIJ(И начальника 
ПоданнSI : виконуюча о ов ~ оо о 

управління комуналЬН01 власно сп 

ПОГОДЖЕНО: 

-заступник 

міського голови 

виконуюча обов'язки начальника 
юридичного відділу - головний спеціаліст 
юридичного відділу 

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

- голова комісії з питань 

комунальноївласносri 
та приватизації 
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