БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬ
РІШЕННЯ

г

Розглянувши подання управління житлово-комунального господарства
від 15.1 0.07 N~ 02-458 ,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

затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від
Порядку визначення

територій,

12.07.2005p.N!! 560,

виконавця житлово-комунальних послуг у житловому

фонді, затвердженого наказом Державного комітету України з питань житлово

комунального господарства від 25.04.2005 р. N~ 60 та з метою забезпечення
якості надання житлово-комунальних послуг населення, керуючись пунктом 32

ст.26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", враховуючи
рекомендації постійної комісії з питань комунальної власності та приватизації,
Броварська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Визначити виконавцем послуг з утримання' будинку та прибудинкової
території багатоквартирного будинку N~ І-в (секцій І-б, l-в,l-г,l-д)
по вул. Постишева в м. Бровари, кп "Служба замовника".
2.Надати дозвіл кп "Служба замовника" на технічне обслуговування
житлового будинку та прибудинкової території до створення об'єднання

співвласників багатоквартирного будинку

та прийняття будинку на баланс

ОСББ.

з. Контроль за виконання даНQr::о1.Чfiiё"liН~JJ. покласти на заступника міського
\'і.. ,.

голови Голубовського г.п.
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Подання:

. упраВЛІННЯ
·
житлово _ начальНИК
ко~альногогосподарства

;u4- в.о.МоJlOзl:

Погоджено:

_ заступник міського голови

_~_.р=:.-.....г.п. ГолуБОВСЬJ
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<:""" CilГ. Лав

-начальник

ІОРИДИЧНОГО відділу

n

- виконуюча обов'язки начальника
.
~ 11111J~
загального відділу - головний спеціаліст JI· ~ / П.М.ШІ

- голова поcriйної комісії з питань
комунальної власноcri та приватизації

001006

, • р

Від

ff. d. ~

'На Н!!

арв, вул. Гагаріва, 8-а, т/ф 6-04-13, т. 5-20-16

Н!! ~ -/ld~

за

Міському голові
Антоненку в.о.

Секретарю Броварської
Про визначення кп "Служба замовника"

міської ради
Сапожко І.В.

виконавцем послуг з утримання будинку

та прибудинковоі території.

КЛОПОТАВ НЯ
Шановний Вікторе Олександровичу

!

Прошу Вас винести на розгляд Броварської міської ради питання про
визначення кп "Служба замовника" виконавцем послуг з утримання БУДИllКУ
та прибудинкової території багатоквартирного будинку Н!! І-в

(секцій І-б,

І-в,l-г,l-д) по ВУЛ. Постишева в м. Бровари.
Акт державної комісії "Про прийняття в експлуатацію житлового
будинку " затверджено рішенням виконавчого комітету Броварської міської
ради Н!!493 від

25.09 .2007р.

з повагою,
Начальник управління

В.О.Морозова
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Товариство з обмеженою відповідальністю

D14ЩУ8pll",~~~~!ОБУД-БРОВАРИ»
•

paupu,.,. ~II,,,, ""1(044) SIl-S2-74;1811/ф1&(29f)406I.J2

Секретарю міської ради
Сапожко І.В.

На підставі рішення виконавчого комітету N!

493 від 25.09.07. ,« Про

затвердження акту Державної приймальної комісії по прИЙИЯТПО в

експлуатацію закінченого будівництвом будинку по вул. Постишева

1 «в»

прошу Вас прийняти рішення міської ради щодо:Визначеиня ВИІСонавцем
,

послуг з утримання будивку та при будинкової -teриторії по вул.
Постишева

1 «в»

кп «Служба замОВНИІСа».

Проект рішення погоджено з усіма зацікавленими особами.

Директор

М.М.Лунів

