
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
РІШЕННЯ 

ПрJ";llзначеНIIЯ Вllконавця ПОСЛУГ 3 УТРllмання БУДІІНКУ т8lпРII 
БУДІІНКОВОЇ TepllTopiї в м. Бровари ВУЛ. Черняхівського, 21 

Відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», «Про житлово-комунальні послуги», Порядку формування тарифів 
на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, 
затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 12.07.2005 року 
N!! 560 «Порядку визначення виконавця житлово-комунальних послуг у 
житловому фонді, затвердженого наказом Державного комітету України з 
питань житлово-комунального господарства від 25.04.2005 року Н!! БО та з 
метою підвищення якості надання житлово-комунальних послуг населення, 

Броварська міська рада, 

ВИРШІИЛА: 

1. Визначити виконавцем послуг з утримання будинку та при будинкової 
території в м. Бровари по вул. Черняхівського, 21 ЗАТ «Фірма 

«Підряд». 

2. Надати дозвіл ЗАТ «Фірма <d1iдряд», тимчасово, до створення в 
будинку об' єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ~ 
на технічне обслуговування житлового будинку та приБУДИНКОВОl 

території. 

з. Контроль за викона~~ рішення 'покласти на заступника 
міського голови ГОЛУQ~вс&~qlУ~I, cj 
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ПQДAffiIЯ: 

.... ~ 
Депутат міської ради 

.... . 
.... ~::?7 В.А. Андрієвський 

~7 
ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови 

Начальник Управління житлово -

комунального господарства 

Виконуюча обов'язки 
. . 

начальника юридичного ВІДДІЛУ 

Г .п. Голубовський 

В.О. Морозова 

Т.М. Чепіга 

Начвльникзага:ш.иоro B~' .І. Гнапок 

Голова комісії з питань 

комунальної власності та приватизації М.А.Пелих 
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Заява 

Секретарю Броварської 
Міськоїради 
СапО1ККо LВ. 
Жоровал.в. 

J tросимо буги присутніми на сесії 24.05.07р. під час РОЗГJDIДУ .oитaн.wI щодо 
не З8)'ОННОro будіВllицтва будинку ІІа стадіоні зоm N!10 тов «Смартех 
СИСТСМЗ». 

3 цього питання будуть представники. 34-міК{10райпну, та представник 3 

ЦЬОГО питання Ярошенко О.В. 

ІніціаТИВІІа група: 

1 іідвисоцька JLl. 
ЖОРОRаЛ.R. 
Борисенко А.О. 

Здала: Жарова JI.B. 
14.05.0711· 

Будimева 0.1'. 
Тарнавська Т.М. 

провари ЧерняхівськоГо 19 КR.1 ОО 
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о . 3вернеНІІВ 
д депутаТІВ Броварськ·.. .. 

мешканців будинку N! 6 01 МІСЬКОІ раДl1 V CКJIllKaHHB 
! ПО вул. Олімпійська М. Бровар .. 

05 ЖОВТНJI 2006 року Б ов . 
рішення Н!! 119-09-05 про пр ~ арська МІська рада V скликанНJI ПРИЙНJlJlа 

. ИИНJIТl'JI у комунальну· ... 
громади МІста Бровари III-lV . ,.. влаСНІСТЬ теРИТОРlалЬНОI 
виконання цього рішення 19 1 ~~~:И будин~ !і!!6. по вул. Олімпійська. На 
передачі з державної у " року. КОМІСІJI ПІдписала акт ПРИЙНJIтrJl -
по вулиці Олімпійська кмомБунальну влаСНІСТЬ 111-1 V під'їздів будинку Н!! 6 

. ровари. Вказаний акт u 

Броварської міської ради 26 12 2006 . затверджении виконкомом 
З дати підпис " року (рlшенНJI Н!! 590). 

О .... . 8ННЯ акту, тобто з 19.12.2006р., будинок N!!6 по вvлиці 
ЛІМПІиська в ЦІЛОМУ Є комунал' fI 

Б ьною влаСНІСТЮ територіальної громади 
м. ровари. 

РішенНJIМ Броварської міської ради N!!_119-09-05 від 05. 1 0.2006р. 
визначено балансоутримувачем бvдинку кп ""lnlVl'б " 11' -1.31А а замовника та 

покладено контроль за виконанНJI даного рішеННJI на заступника міського 
голови Возняка С.М. 

На момент npоведенНJI сьогоднішнього пленарного засіданНJI міськоі 
ради будинок Н!! 6 по вул. Олімпійська не приЙНJIТИЙ на баланс кп "Служба 
замовника". Тобто, фактично не виконані рішеННJI міської ради від 
05.10.2006р. Н!! 119-09-05 та від 26.04.2007р. про передачу на баланс І-П, ш
IV під'їздів будинку Н!!6 по вул. Олімпійська кп "Служба замовника". 

Меппсанці будинку направили декілька звернень до міського голови, в 
яких просили повідомити про термін прИЙНJlТТя на баланс кп "Служба 
замовника" будинку N!! 6 по вул. Олімпійська. 3 приводу цього питання 
зустрічались з директором кп "Служба замовника" Ковригою П.l., 
заступником міського голови Голубовським Г.П., заступником міського 
голови Возняком С.М. та записувались на прийом до міського голови 
Антоненка В.О. Але результат, поки що, один - рішеННJI не виконані. 

Авторитет міської ради, іі виконавчих органів, депутатів, міського 
голови політИЧНИХ партій залеЖИТЬ від здатності виконувати, перш за все, , ... 
рішеННJI прИЙНЯті міською радою в межах своІХ повн~важень в 1НТересах 

виборців та територіальної ГPOM~. ~e B}I~OHaнНJI РІшень, ~озт~аиня 
виконання в довготривалому чаСІ, беЗД1ЯЛЬНІ~ТЬ посадових .ОСІ? МІсцевого 
самоврядування або перешкода у виконаннІ - це основНІ ПІДстави ДJIJI 

•• Ц1'нки діяльності міської ради громадянами. 
негаТИВНОl о Б·'· .. ay~yyy _.-ud виконавЧИЙ орган роваРСЬКОI МІСЬК01 ради, не може 
~o ПО17~&&6 • Б ... .. .. осьМИ МІ' саттів виконати РlшеННJI роваРСЬКОl МlСЬК01 Ради 

маиже протягом в ІІ.Ц • 

від 05.09.2006р. N!! 119-09-05, У такому випадку МІська рада повинна 
цього поставитись. 

ПРИНЦИПОВО ДО Рl.шення міської Ради порушує права ГPOM8ДJIН .. 
Не виконання 

мешканців будинкУ· 



Ми, мешканці будинку Н!6 по вул. Олімпійська, просимо депутатів 
спрИJlТИ як найшвидшому виконанню рішень Броварської міської ради B~ 
05.10.2006 року Н! 119-09-05 та від 26.04.2007р., повідомити нас про.теРМIН 
прИЙНJlТТя на баланс і обслуговуванНJI кп "Служба замовника" будинку N! 6 
по вул. Олімпійська. 

Відповідь просимо надіслати на адресу: 07403 м. Бровари 
вул. Олімпійська Н!! 6 кв.191 Юрченко в.с. 

3 nOBarOIO, 

мешканці буд. Ne6 по вул. Олімпійська: 
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ДЕПУТАТБРОВАРСЬК .. ~ оо 
01 МІСЬКОІ РАДИ V СКЛИКАННЯ 

Балашова НатаЛія Олегівна 
07400 м 6 08 І м.n 

' • г =r І, ВІВ.. Il}'новоі, 186, ТМ.: 4.64.2S 

Вих. N!! 12/01 від 24.05.2007 р. 

Депутатський запит 

Міському голові 
в.о. Антоненку 

Відповідно до ст .. 21 ч.l Закону України «Про статус депутатів місцевих 
рад», СТ. 88 Регламенту Броварської міської ради V скликання прошу дати 
доручення відповідним виконавчим органам Броварської міської ради про 
перевірку виконання у 2003 р. капітального ремонту шатрового даху буд. Не 3 
по вул .. Геологів, виконання промивки системи опалення, ревізії та заміну 
запірної арматури у підвальному приміщенні при підготовці будинку до роботи 
в осінньо-зимовий період 2006-207 років. 

Н.О.Балашова 



ДЕ П УТ А Т БРОВАРСЬКОІ Мlськоl 
РАДИ 

_ Піддубняк Сергій ВаСШlьовuч 
01400 АІ. Вро.ар" •• ул. МЛаZYІІО.О', ІВ 6 1102660 

Є-МаI1: Itak@ltak.ua • "'.ХІІ" • 'УЛ. ч,р'о"оmRаЦ6Rа. 44. "'гл. 044-514-0401 

B •• Xo.Nl! 14/01 від 14.05.1007 р. 

МІському голово 1\1. БроваРl1 
в.о. Антоненку 

Депутатській запит 

У порядку ст.21 Ч.l Закону Украіни ес Про статус депyraтїв місцевих рад)) • ст. 88 
Регламенту Броварської міської ради V сКЛИІСання прошу дати доручения відповідним 
виконавчим органам Броварської міської ради про вивчения та ВКJIIOчевия до місцевого 
бюд)кету на 2007 рік t титульного списку КВПЇТ8JlЬного ремонту житлового фонду на 2007 р. 
ремонту дахів буд. Н!!5 по вул. Горького і буд. н!!2Апо вул. БілодубрaSk t а також повідомити 
мене про хід виконaRНJI мого депyrатського запиту .N! 26 від 26.10.2006 р. про включення у 
проект місцевого бюджету ва 2007 рік коштів ДJIЯ проведения робіт по розмежуванню та 
оформленню при - будинкових територій міста Бровари. 

ПіддуБRJIК С.В . 
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