
ПРОЕКТ 

БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я 

Про передачу на баланс ОСББ "Жиловий комплекс 

"Атлант" І пускового комплексу (секція "А") та 

II пускового комплексу (секція "Б") житлового 

будинку № 8Б по вул. Красовського 

Розглянувши подання начальника управління житлово-комунального 

господарства Броварської міської ради від 06.12.2010 № 02-551, керуючись 

Законом України "Про об'єднання співвласників багатоквартирного 

будинку", ст. 25 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", 

Порядком передачі житлового комплексу або його частини з балансу на 

баланс, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 

11.10.2002 № 1521 "Про реалізацію Закону України "Про об'єднання 

співвласників багатоквартирного будинку", враховуючи пропозиції 

постійної комісії з питань комунальної власності та приватизації, міська 

рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Прийняти до відома, що об'єднанням співвласників багатоквартирного 

будинку "Житловий комплекс Атлант" (далі - об'єднання) прийнято 

рішення прийняти на власний баланс І пусковий комплекс (секція "А") та II 

пусковий комплекс (секція "Б") житлового будинку № 8Б по 

вул. Красовського. 

2. Комунальному підприємству Броварської міської ради "Служба 

замовника" та закритому акціонерному товариству "Виробнича проектно-

будівельна фірма "Атлант" (далі - ЗАТ ВПБФ "Атлант") передати на баланс 

об'єднання, відповідно, І пусковий комплекс (секція "А") та II пусковий 

<секція "Б") житлового будинку № 8Б по вул. Красовського. 

Процедуру прииому-передачі Ни 6ал?чс секцій "А" та "Б" будинку 

провести у відповідності до чинного законодавства України. 

3. Балансоутримувачу ЗАТ ВПБФ "Атлант" по мірі завершення будівельних 

робіт та введення в експлуатацію секцій "В" і Т " будинку передати їх на 

баланс об'єднання у порядку, визначеному п. З цього рішення, на підставі 

відповідних рішень загальних зборів об'єднання. 

4 Рішення Броварської міської ради від 04.02.2010 № 1436-79-05 "Про 

призначення балансоутримувача багатоквартирного соціального будинку 
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(І пусковий комплекс - секція "А") по вул. Красовського, 8Б в м. Бровари" 

вважати таким, що втратило чинність з дня підписання акту приймання-

передачі І пускового комплексу (секція "А"). 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського 

голови Г.П.Голубовського. 

Міський голова Ї.В.Сапожко 


