БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ

г

Про визнач~ння виконавця послуг з утримання
будинюв та прибудинкової території.

Розглянувши подання управління житлово-комунального господарства
від 09.11.07 N!! 02-513 ,відповідно до підп.9 п.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 МiHictpiB України від 12.07.2005р.Н!! 560,
ПорJIДICy 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
пості надання житлово-комунальних послуг населення, керуючись пунктом 32
ст.26 Закону Украіни "Про місцеве самоврядування в Украіні", враховуючи

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

1. Визначити Житлово-експлуатаційну службу ВАТ "Броварський ЗБК"

виконавцем
послуг з ytpимання будинків та прибудинковоі території
багатоквартирних будинків, які розташовані за адресами:
1) вул.Грушевського 15-б ;
2) вул.Грушевського 17 /1;
3) вул.Шолом Алейхема, 93 ;

4) вул ЧерняхівськоГО ,18 /1
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СПіввлаСниківУ:оквартирного будинкУ та приинятrя будинку на баланс
ОСББ.
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3. Контроль за виконання дано
ГОnови Голубов.ського г.п.
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Подання:

_начальНИК управлінНЯ житЛОВО комунальногогосаодарства

_ /II~I- - - - В.а. tvІорозова~

Погоджено:

_заступник міСЬКОГО ГОЛОВИ
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___....3IC?L~~ І. Г. Лавер

-начальник

ІОридичногО вjддiлy

- начальник
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Н.І. fиаm

з~ального вірділу

- голова поcriйної комісії з питань
комунальної власноcri та приватизації
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Виконуючому обов 'язки
міського голови
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заступнику міського голови

Андрєєву В.О

Секретарю Броварської
міської ради
Сапожко І.В.

Про винесення проекту рішення

на розглид Броварської міської ради

ПОДАВ ВЯ

Шановний Василю Олександровичу!
Прошу Вас винести на розгляд Броварської міської ради наступний
проект рішення :

1.

Про визначення Житлово-експлуатаційну службу ВАТ "Броварський ЗБК"

виконавцем
послуг з утримання будинку та прибудинкової території
багатоквартирних будинків, які розташовані за адресами:
, І'

V

1) вул.Грушевського 15-б ;
2) вул.Грушевського 17 /1;
3) вул.Шолом Алейхема, 93 ;
4) вул.Черняхівського ,18 /1
3повагою,
Начальник управліННJI

В.О.Морозова
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ПОД8ИНJI про ВlfзначенНJI Вlfконавця
поcnyг 3 yrpJfмання ЖJtтЛОВl1Х будинків

які збудовані ВАТ "Броварський ЗБК"':
вул,Г~евськоrо, 15-Б
вул,Г~свськоrо. 17-1
вул, Шолом Aneїsxcмa. 93
вул, ЧерllllXiвськоro. J8-1

Шановний Віктору Олександровичу!
, ВАТ "Б~оварсьКlUЇ ЗБК" зб}'А}'ВU та здав В експлуатацію жпrлові будrOllQI, ме ва пporJIЗі більш ніж
~ ШCJIЦJI, ClDввna~оаl

ИШКЧCЗD3иаченпх

бaraтoкваpmpllD

будrlllКЇв

не

crвopШDI

обоЄlUlaJUUl

ClllВllJШClПIКUI та не npшOUlJlП ЦІІХ БУдllНКЇВ на бапанс об' rдIIDННDl.

Відповідно до BIВlor пiдпyn&)' 9 П)'ІІХІ)' 1 cтani 7 закону Украіни .про жпrлово-коиунапьні
поcnym". стат 11, Закону YкpaiНlI "Про об't;ШIDJUIJI співllJlDCllllКiв бaraтoкваpmpиоro буДllllX)'". Пор~'У
формуванва тарифІВ на поcnyrп з YIPIВIDНIIJI буДШІКЇВ (затвердженоro поставовоlO КМУ .НІ!

12.07.200Sp.),

Порцку

вшначсННJI

ВПКОII8IIJUI

жиrлово-кoмyнam.нпх

пocnyr

у

560

Жlrrловоиу

від

фокді

(3I1'l'IIepДЖeноro IlUDЗОМ Держкому З mrraнь жкг Н!! 60 від 2S.04.200Sp.) ПРОСІВІО Р03ГJJJJВY'ПI це ПQП8RН8:

1.

ВвзначDПI ЖllТлово-експлуатацiJіну служБУ ВАТ "БроваРСЬКIIЙ 3111("
виконавцем оослуг з YТPllMaHHR
будинків та ОРllБУДllнковоі TepllТopii

-

вул. Грушевського,

бarатокваpтllРНllХ БУДІІнків, RЮ ропашовані за адресамщ

_
-

15-1»

(жпrловвіі буДШІок, JlКllJЇ збудовано та wнo в eкcпnyaтaцiю ВАТ

"БроварсьІШЙ ЗБІС" в 2004 році за рiшeввDl МiCЬКВl1КDвкoaay Н!! 180 від 13.04.2004р.);

вул. Грушевського, 17-1 (xarrловпВ буДlIНОЕ, пuii збудовано та :uшво в eкcпnyaтaцiIo ВАТ
"Броварськuii 3БК" в 2004 році за рішCIIIIDI Міськвиконкому Н!! 639 від 28.12.2004р.);

вул. Шолом Алеіаема, 93 (жпrловпй будrlНОЕ, uпй збудовано '!'в здано в cкcпny;mщiIO ВАТ

"Броварський ЗБІС" в 2005 році 11 рїШС1IIID1 МiCЬКВllltOНICOlIry Н!! 568 вІД 13.12.200Sp.);

_ вул. ЧернвDвського, 18-1 (жпrловвіі будпнок, .вкnii збудовано '!'в здано в cКCIUI)'D'I'aЦЇJ ВАТ
"БроварсьКlIЙ ЗНІС" в 2003 році за pimeнвJD1 МіСЬКВПICDикоаry Н!! 151 вІД 2S.03.2003p.);

2. Иад~ТII дозвіл ЖllТлово-експлуатацііінііі слухсбі ВАТ ,,Брова~сьКlIЙ ЗВК" на
технічне обслуговуваННR ВIIЩe:JазначенlIХ "IТЛОВlа будинКІВ до створеннв

відповідного об'єднаННR соіввлаСНllКів багатоквартирного БУДІІНКУ та
OPIIIHRWR БУДІІНКУ на баланс ОСББ.

Голова праВЛЇJDIJI ВАТ
"Броварськиі ЗБК" директор заводУ:

ДударМ.І.

.

ВІІК.: Пилипчук І.Г.
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