
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА київськоl ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
• 

Г Про визначення виконавця послуг з утримання 
будинків та прибудинкової території. 

Розглянувши подання управління житлово-комунального господарства 
від 11.03.08 N!! 02-87 ,відповідно до підпункту 9 п.1 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 12.07.2005p.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 р. N!! 60 та з метою 
підвищення якості надання житлово-комунальних послуг населеншо міста, 

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 "Житлово-комунальне господарство ТОВ "Броварський 
заводобудівельний комбінат" виконавцем послуг з утримання 
багатоповерхового житлового будинку в комплексі з об' єктами громадсько -
побутового призначення та прибудинкової території по вул. Грушевського 7. 

2. Надати дозвіл "Житлово-комунальному господарству ТОВ "Броварський 
ЗБК" на технічне обслуговування житлового будинку в комплексі з об'єктами . 
громадсько _ побутового призначення та прибудинкової території до створення. 
об'єднання співвласників багатоквартирного будинку та прИЙНЯТТя будинку на 
баланс ОСББ. 

3. Контроль за виконання дaнoг~ ~ен.ня покласти на заступника міського 
голови Голубовського Г .п. /.~f .:_ 9 а Іі с1 .. 
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Секретар міської ради І.В.Сапожко 



11ОДaIOlЯ: 

Вико~ча обов'язки начальника управЛіння 

житлово - комунального господарства 
заступник начальника ynравлїшrя 

Погоджено: 

- заступник міського голови 

- начальник юридичного відділу 

А.П.смалько 

/ 

- начальник загального віnn;пv ~_. НІ r 'І'ІІІ' 
~"'J •• на&м 

- голова поcni.ЙНої комісії з ПИТань 
КОмунальної влаСНосri та приватизації 
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БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА киІвськоІ ОБЛАСТІ 

УпраВJlіння ЖИТJlово-комунаJlЬНОГО господарства 

07400, Кпіве.ка 06лаen., 1\1. БроваРII, вул. rpymeBe.Koro, 2, т/ф 6-04-13, т. 5-20-16 

Від . .«.Р). ~V Н!! tv-Q Міському голові 
На Н!! за 1 /3 Антоненку в.о . 

. W7tеА~--~ ('t.t, -- ~V ft. СБ·· 
~ ) U'f'f I~" міської ради 
-----~J,fi1 І' екретарю роваРСЬКОl 

. ~(, С 
Ul..R. o' '( апожко І.В. 

Про винесення проекту рішення 
{J,оз OJ 

на розгляд Броварської міської ради 

ПОДАВ ВЯ 

Шановний Віктору Олександровичу І 

Прошу Вас винести на розгляд Броварської міської ради наступний 
проект рішення: ' 
1. Про визначення житлово-комунальне господарство ТОВ "Броварський 
заводобудівельний комбінат" виконавцем послуг з утримання будинку та 
прибудинкової території багатоповерхового житлового будинку в комплексі з 
об'єктами громадсько - побутового призначення по вул. Грушевського 1. 

Axr державної комісії "Про прийняття в експлуатацію житлового 
будинку " затверджено рішенням виконавчого комітету Броварської міської 
ради Н!!691 від 25. 12.2001р. 

з повагою, 
Виконуюча обов' язки начальника управління, 
заступник начальника управління 

6-04-13 
'о 

А.П.Смалько 
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