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БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА І<иJвської ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ

Г Про визначення виконавця nocnyt' з утримання
будинку та прИБУДИНКОВОїтеР.Іторії.

Розглянувши подання управління житлово-комунального господарства
від 17,07.07 К! 02-312 ,відповідно до підп.9 n.l ст. 7 Закону України «Про
житлово-комунальні послуги» та ст. 11 Закону України "Про об'єднання
співвласників багатоквартирного будинку", Порядку формування тарифів на

послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових
територій,
затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 12.07.2005р.Н! 560,
Порядку визначення виконавця житлово-комунальних послуг у житловому

фонді, затвердженого наказом Державного комітету України -з питань житлово
комунального господарства від 25.04.2005 р. Н!! 60 та з метою підвищення
якості надання житлово-комунальних послуг населеННJJ, керуючись пунктом

32

ст.26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Украіні", враховуючи

рекомендації постійної комісії з питань комунальної власності та приватизації,
Броварська міська рада
ВИРІШИЛА:

1. Визначити виконавцем послуг з утримання будинку та прибудинкової
території багатоквартирно~о бу~инку !і!! 19 по вул. Грушевського в м. Бровари,
Товариство з обмеженою ВІДПОВІДалЬНІСТЮ «ЖЕК-40» ..
2 В
послуг зазначений в п.l даного РІшення , протягом двох
. иконавець ..
УЖКГ на H8ДaHНJJ послуг з утриманНJJ
місяців зобов' язании укласти yгo~ з
бvд
та прибудинкової теРИТОРll.

инку
. ТОВ <<ЖЕК-40» на технічне обслуговування житлового
3. Надати дозвш
..
орії до створення об'єднання співвласників
будинку та приБУДИНКОВОІ теритИЙНJJ1ТЯ БУДІіНА"У на баланс ОСББ.
багатоквартирного будинку та пр
пішенНJJ покласти на заступника міського
4. Контроль за виконання д~о~.r,;
і
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голови Голубовського Г .П.
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Подання:

jtuf /' в.о. Морозова

- начальник управління житлово ко~альногогосподарства

Погоджено:

-

заступник міського голови

:=L....:~----r~ Г .п. Голу60ВСЬКИ

,
- начальник

-

~

юридичного відділу

----начальник зaraльноro відділу~~_ Н.І. Гна1ЮК

- голова постійної комісії з питань

ко~альної власноcri та приватизації
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БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА ки'вськоl ОБЛАСn
Управnіннв ЖИ~лово-комунаJlЬНОГО господарства
07400, Кпі8с.ка облаСТІ.

,&1.

В

РО8ари, .уn. КniBc.кa, 292, т/ф 6-04-13, т. 5-20-16

Від #М .tJ;P~ Не N-З~

HaNe

за

----

Міському голові
Антоненку в.о.
Секретарю Броварської

~J'.~і9~іськоїради
Про внесення проекту рішення

Сапожку І.В.

на розгляд Броварської міської ради
КЛОПОТАННН
Шановний Вікторе Олександровичу!

Прошу Вас внести на розгляд Броварської міської ради наступний проект

.

рuпенни:

1.

Про
визначення
виконавцем послуг з утримання будинку та
прибудинкової території багатоповерхового житлового будинку Не 19 по

вул. Грушевського, Товариство з обмеженою відповідальністю ")КЕК-40"
м. Бровари

3 повагою,
Начальник управлінНJI

Озимаіі

6-04-13

В.О. Морозова

Секретарю Броварської міської
ради

Сапожку І.В.
Депутата Броварської міської ради

V

скликання

Голови постійної депутатської
комісії з питань комунальної
власності та приватизації

ПеЛllХ

Mapll"11 АркадіїВllІ1

ВеЛМllшаllОВllllіі Ігоре ВаСIIЛЬОВIIЧУ!
Прошу Вас розглянути питання щодо виключення зі складу комісії з
питань комунальної власності та приватизації члена комісії Андріївського

Вадима Анатолійовича в зв' язку з тим, ЩО він постійно саботує комісію,
дезорганізує роботу комісії, а також непослідовний в своїх ВИСЛОВЛIОВаннях
та діях, що призводить до невіЛlOвання роботи комісії. Своїми

деструктивними діями наносить шкоду громаді та підприємцям міста,
малому та середньому бізнесу, чим дискредитує політичну силу до якої
належить.

CBOЄlO поведінкоlO Андріївський Вадим Анатолійович показує поганий
приклад іншим членам комісії та вводить їх в оману.

з повагою,

Депутат Броварської місыоїї
раДl1

V

СКЛllкаllНЯ

Голова постіЙllОЇ депу,-атської
комісії 3 ПІІтаllЬ КОМУІІПЛЬИОЇ
влаСI.ості та приваТІІзації

М.А.ПелIIХ

