
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИІвськ 

РІШЕННЯ 

ГПро безо~атие ПРИЙНЯ1Тя у комунальну власність 
теРИТОРІальної громади м. Бровари зовнішніх 

іюкенерних мереж ВАТ «ПДБП-2» 

На підставі рішеиня Броварської міської ради від 02.07.2010 
НІ 1561-85-05 <<Про надаиня згоди на беЗОІШатне прИЙШlТrя у комунальну 
власність територіальної громади м. Бровари зовнішніх інженерних мереж 
ВАТ «ПДБП-2» та вартості капітального ремонту обладнання в існуючій 
кавалізaцjйній насосній станції N!! 4 по вул.Щевченка», керуючись пymcrом 2 
стат 60 Закону України ,,про місцеве самоврядування в Україні", 
враховуючи рекомендації постійної комісії з питань комунальної власності та 
приватизації, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. ПрИЙШ1ТИ безоплатно у комунальну власність територіальної 
громади м. Бровари зовнішні інженерні мережі ВАТ «ПДБП-2», щО 
побудовані за рахунок коштів інвесторів та перебувають на балансі ВАТ 
«Постійно-діючий будівельний поїзд N!! 2»: . 

1.1. зовнішні інженерні мережі водопроводу та господарсько-побyrовоі 
каналізації: 

30Bнimвi мережі 
30Bнimвi мережі 

roсподарсько-побутовоі 
1& водопроводу 

кавалізаціі 
зlп Адреса буДИВІСів 

Довжива, Вартість, Доucива, Вартість, 

м.п. грн м.п. грн 

1 вул.М.Лагунової,4 Б 272 11097,25 176 98687,64 
2 вул.М.Лагунової,18 Б 625 98708,23 64 227565,35 

3 вул.В.Симоненка, 2 382,1 47817,11 108 110712,59 

4 вул.В.Симоненка, 4 182 238031,05 798,1 592606,78 

S вvл.В.Симовенка, 2 А 153,7 136789,34 120 149015,41 

6 вул.В.Симоненка, 2 Б 114 139638,67 57 152119,40 

7 вул.Короленка, 74 371 206410,82 174,7 336191,41 

2099,8 978302,47 1497,8 1666898,58 
Разом: 



2 

1.2. зовнішні інженерні мережі газопроводу: 

N! Зовнішні мережі газопроводу 
Адреса будинків 

з/п Довжин&, Вартість, 

м.п. rpH 
1 вул.М.Лагунової,4 Б 259,5 95725,91 
2 вул.М.Л~нової, 18 Б 815 22256,14 
3 вул.В.Симоненка, 2 122 47286,96 
4 вул.В.Симоненка, 4 66 43251,10 
5 вул.В.Симоненка, 2 А 108,5 47495,73 
6 вул.В.Симоненка, 2 Б 111 48105,65 
7 вул.Короленка, 74 897 238385,34 

Разом: 2379 2379 

2. Вартість реконструкції каналізаційної насосної станції Н! 4 по 
вул.Шевченка в м. Бровари, яка здійснена за рахунок коштів інвесторів та 
перебуває на балансі ВАТ «Постійно-діючий будівельний поїзд Н! 2». 

3. Комісії по передачі вищевказаних об'єктів, здійснити передачу та 
оформити акти приймання-передачі відповідно до чинного законодавства. 

4. Доручити ВАТ <<постійно-діючий будівельний поїзд Н! 2» 
безоплатно передати з балансу, а комунальному підприємству 
<<Бровариводоканam) прийняти на баланс та обслуговування зовнішні 
інженерні мережі ВАТ <dI.ДБП-2», як внесок до статутного фонду 
підприємства. 

s. Доручити ВАТ <<постійно-діючий будівельний поїзд Н! 2» 
безоплатно передати з балансу, а Броварській філії відкритого ащіонерного 
товариства по газопостачанню та газіфікаціі <<Київоблгаз» прИЙНЯТИ на 
баланс та обслуговування зовнішні інженерні мережі. 

6. кп <<Бровариводоканал» внести відповідні зміни до статутного 
фонду та бухгалтерського обліку підприємства. 

7. Контроль за виконанням цьo~ рішення покласти на заступника 
міського голови Андрєєва В.О. 

Виконуючий обов'JJЗКИ міського 
голови - секретар ради 

м.Бровари 
від e-tflZ/VU .::tq~ 
Н!! ~6У~-еРr-().!> 

І.В.Сапожко 



ПОДАННЯ: : 

ВIiКОН)'Jоча обов 'JIЗ~ 
начanЬНltка УпраВЛІН~ 
комунanьної влаСНОСТІ -

ПОГОДЖЕНО: 

заступник міського голови -

начальник юридичного 

відділу -

виконуюча обов' ЯЗКИ 

начальниказагального 

відділу-головний спеціаліст 
загального відділу 

заступник голови постійної комісії 
з питань Комунальної 

власностї та приватизації _ 

~ ~ Т.І.Данюк 
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Ю.А.СерД1< 
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