
БРОВАРСЬКА МІСЬК .. 
А РАДА КИІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННя 

.. 

г Про визначення балансоутримувач~м Товариство 
з обмеженою відповідальністю «ЖЕК-40» . 

Розглянувши подання управління житлово-комунального господарства 
від 19.10.2007р. Н!!О2-473 згідно клопотання ТОВ ЖБК "Меркурій" від 
18.09.07р. Н!!2-6/4036 та клопотання ТОВ "ЖЕК-40"від 17.09.07р. N!!2-6/400S 
про передачу з балансу ТОВ ЖБК "Меркурій" на баланс ТОВ "ЖЕК-40" 
житлового будинку по вул. Грушевського 19, відповідно до ст. 11 Закону 
України "Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку" та 
керуючись ст .25 Закону України "Про місцеве самоврядУВання в Україні", 
враховуючи рекомендації постійної комісії з питань комунальної власності та 
приватизації, Броварська міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Визначити балансоутримувачем житлового будинку Н!! 19 по вул. 
Грушевського в м. Бровари, Товариство з обмеженою відповідальністю 
«ЖЕК-40» дО створення об'єднання співвласників багатоквартирного будинку 
та прийняття будинку на баланс ОСБ~. . 

2. Контроль за виконання даного РІшення покласти на заступника МІСЬКОГО 

голови Голубов~ького r .П. 

Секретар ради 

м.Бровари 
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Подання: 

. житлово-_ начальнИК упраВЛІННЯ 
комунального господарства 

/fI/f,-
----- Б.О. МОРо3 

ПогоД>кено: 

_ засту~ міського голови 

-начальник 

юридичного відділу 

- виконуюча обов' язки начальника 

загального відділу - головний спеціаліст 

- голова постійної комісії з питань 
комунальної влас~ості та приватизації 
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БРОВАРСЬКА МІСЬ КА РАДА КИlвськоl ОБЛАСП 

УпраВJlіння ЖИТJlО BO-комунаJlLНОГО господарства 

'Cf'7400, kD"iBcLKa оВnасть Б 
,М. ровари, вуn. ГагарІна, 8-а, т/ф 6-04-13, т. 5-20-16 

Від /.f. /0, И2t'? Н!! ()?-Yrl'~ 
HaN!! за ----

Про визвачеНИJI ТОВ "ЖЕК-40" 
балансоутримувачем ЖИТлового 
будинку N!!19 по вул .. Грушевського 

Міському голові 
Антоненку в.о. 
Секретарю Броварської 
міської ради 
Сапожко І.В. 

ПОДАВ ВЯ 

Шановний Вікторе Олександровичу ! 

Прошу Вас винести на розгляд Броварської міської ради питання про 

визначев;ня ТОВ <<ЖЕК-40» балансоутримувачем житлового будинку Н!! 19 по 
, " 

вул. Грушевського, згідно клопотання TO:J3 ЖБК "Меркурій" від 18.09.07р. 

N!!2-б/40З6 та клопотання ТОВ "ЖЕК-40"від 17.09.07р. N!!2-б/4005 про 

передачу зазначеного будинку з балансу ТОВ ЖБК "Меркурій" на баланс 

ТОВ "ЖЕК-40" 

з повагою, 
Начальник управління В.О.Морозова 
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