
БРОВАРСЬКА МІС ЬІ<А РАДА ки!вськоІ ОБЛАСТІ 

г 

РІШЕННя 

Про без~плат~е прийнятrя у комунальну власність І 
~еРИТОРlалЬНОI громади м.Бровари зовнішніх 
lнжене~ни?: м~реж до житлового будинку по 
ВУЛ.ОЛІМПІисьюЙ,8Б 

" Враховуючи рішення Броварської міської ради від 27.03.2008 Nи668-35-05 
Про ~aдaн~ згоди на безоплатне прийнятrя у комунальну власність 
теРИТОРlалЬНОI громади м.Бровари зовнішніх інженерних мереж до житлового 

бу~ по вул.О~імпіЙськіЙ,8Б", керуючись пунктами 2 та 5 cTaтri 60 Закону 
Украши ,,про МІсцеве самоврядування в Україні", враховуючи рекомендаціі 
комісії з питань комунальної власності та приватизації, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. ПрИЙНJ1ТИ безоплатно у комунальну власність територіальної громади 
м.Бровари зовнішні мережі теплопостачання, електропостачання та 

електрообладнання до житлового будинку, що знаходиться за адресою: 

Київська область, м.Бровари, вул.ОлімпіЙська,8Б, і перебувають на балансі та у 
власності ТОВ "Арміт", а саме: 

1.1 2-х трубну зовнішню теплову мережу від УТ-І дО фундаменту будинку 
загальною протяжністю 59,0 м.п. 

1.2 Зовнішню електромережу КЛ-І О від РП-12 дО т-998 довжиною 550 м.п. 
(кабель АСБ 3* 185) КЛ-04 від т-998 до житлового будинку довжиною 345 
м.п. (2 кабелі АВВГ 4*240) та обладнання трансформаторної підстанції Ш-998 
(2 силові трансформатори ТМ-63 011 0-04), . . 

2. Комісіі по передачі вищевказаних зов~ мереж та. еле~ООбладнання 
здійснити передачу та оформити акт приимання-передаЧl, зпдно з чинним 

законодавством. .. . 
3 Д ~OB Арміт" передати з балансу (з ВІДПОВІДНОЮ теХНІЧНОЮ 
. оручити .L." • Б 

Докум .) комунальному ПІДПРИЄМСТВУ « роваритеплоенергомережа» 
ент8Ц1ЄЮ , а б"...· 1 І 

прийняти на баланс та обслугоВУВання о єкт, вказании у ПУНКТІ . ЦЬОГО . 

рішення. б (.. . 
4. Доручити ТОВ ,,Арміт" передати з ал~су з ВІДПО~IДНОЮ. теХНІЧ;~Ю 

Документацією), а Броварському раиБОННОМУ ПІДРОб~ДІЛУ ~ 
"А В С Ки·· б " прийНЯТИ ва баланс та о слуговування о ЄКТИ, вказam . .. ІВО ленерго . 
у пункті 1.2 цього рішеВИЯ. 
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"-

5. Майно, вказане в пункті 1.1 на суму 147 677,65 грн. передати 
кп ,,Броваритеплоенергомережа" , як внесок до статутного фонду підприємства. 

б. Доручити директору кп ,,Броваритеппоенергомережа" в зв"ИЗКУ З 
виесеИIUIМ майна до статутного фонду, внести відповідні зміни до Статуту 
підприємства. 

7. Контроль за виконанним цього рішення покласти на заступника міського 
голови Андрєєва в.о. 

Секретар міської ради 

м.Бровари 

від .tf e4iпtн.JI ~~ 
N!! '/06 - .16 - oS-

І.В.Сапожко 



ПОД81111J1 : виконуюча оБОВ'JIЗ~ 
начальника управлiВВJI 
комунальної власності 

ПОГОДЖЕНО: 

- заступип міського голови 

-впонуюча обов"язки начальника 
юридичного відділу-
головний спеціаліст 
юридичного відділу 

- виконуюча обов"язки начальника 

загального відділу - головний спеціаліст 
загального відділу 

- заступник голови комісії з питань 

комунальної власностї 
та приватизації 

Т.І,Д8JfJor 

__ ...=.-=--н-__ В,О,Андрєєв 

-.-;....-.--#--
А.В .Баба-Мірзоєва 

і, Щшf/ л.м.lUиnO 
(.., 

- __ -h4~....:ю.А. СерДЮК 
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