
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА київської ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

Г Про призначення балансоyrpимувача житлового І 
будинку Н!! І-В по вул. Постишева та визначення виконавця 
послуг з yrpимання будинку та прибудинкової території 

Розглянувши клопотання управління житлово-комунального 
господарства Броварської міської ради від 03.12.2008 Н!! 02-517 та звернення 
ТОВ "Броварський заводобудівельний комбінат" від 18.11.2008 Н!!О 1/1 34 , 
відповідно статті 11 Закону України "Про об'єднання співвласників 
багатоквартирного будинку", пункту 4 cTaтri 7 Закону України «Про житлово
комунальні послуги» , "Порядку визначення виконавця житлово-комунальних 
послуг у житловому фонді", затвердженого наказом Державного комітету 
України з питань житлово-комунального господарства від 25.04.2005 Н!! 60, 
керуючись статтею 25, пунктом 32 cTaтri 26 Закону України "Про місцеве 
самоврядування в Україні" та враховуючи рекомендації постійної комісії з питань 
комунальної власності та приватизації, Броварська міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Призначити балансоутримувачем багатоквартирного житлового будинку 
N!! І-В по вул. Постишева (далі - будинок) житлово-комунальне господарство 
ТОВ "Броварсиий заводобудівельний комбінат" до створення об'єднання 
СJIіввласників багатоквартирного будинку та прийняття будинку на баланс 
об'єднанням . 

2. Визначити виконавцем послуг з утримання будинку та прибудинкової 
території житлово комунальне господарство ТОВ "Броварський 

заводобудівельний комбінат" . 
3. Житлово - комунальному господарству ТОВ" Броварський 

заводобудівельний комбінат" уклас:и договори з власниками приміщень будинку 
про надання відповідних послуг, зпдно з чинним законодавств. 

4. Рішення Броварської міської ради від 25.10.2007 N!!476-28-05 "Про 
визначення виконавця послуг}:. r?'~i!~ будинку та прибудинкової території" 
визнати таким, що втратил~:.?IUjI~~Ь. /"'.~~ 

5. Контроль за викон ·~, .. Ч@г~ .. ItI1Р-~. покласти на заступника міського 
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Подання: . 
_ виконуюча обов'ЯЗХИ начaIIЬJlИXа - ~ . житлово -

заcryпник начальниха управліННЯ ~ ~ А.п. СмалЬКQ 
комунального господарства 

погоджено: 

_ заступник міського голови 

_ нач8АЬНИК юридичного 

віддіАу 

.п. r олубовський 

І ~ q 
І.Г. Аавер 

- наЧ8АЬНИК ЗaraAЬНОГО відділу /~ Н.І.Гнатюк 
.с::::------' -

- заступник голови комісії 3 питань 

комунальної власноcri та приватизації 

еОО973 

----\--ЬИо4---- Ю.А. СердюК 



БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИJВСЬКОJ ОБЛАСТІ 

УпраВJJіння ЖIIТJJово-комунаJJЬНОГО господарства 

07400, Кllївська область 1'1 Бр 
,. OBapll, вул. Грушевського 2, т/ф 6-04-13, т. 5-20-16 

Від ()З, 17. lPC8' Н!! і7г -.j7)-
НаН!! за 

-"rf"tl!!t~~ 

drzarfМA'l 
,'. д ~Виконуючому обов'язки 

'--L14--:-.;;:-l!A~t: f міського голови, 

~~ 
~1J,vd,с~крет~рю Броварської 

МІСЬКОІ ради 

Про призначенНJI бал со имувача 
житлового будиику Н!!l-В по ву . Постишева 
та визначеИНJI виконавця послуг 3 yrpиманНJI 

будинку та приБУДИИІСовоі територіі . 

КЛОПОТАВ НЯ 

Сапожку І.В. 

Шановний Ігоре Васильовичу! 

Прошу Вас винести на розгляд Броварської міської ради проект 
рішення "Про призначення бanансоугримувачем житлового будинку Н!! І-В 
по вул. Постишева та визначення виконавця послуг з угримання будинку та 
прибудинковоі території" житлово-комунальне господарство ТОВ 

"Броварський заводобудівельний комбінат", згідно звернення ТОВ 
"Броварський заводобудівельний комбінат" Н!!О 1/1 34 від 18.11.08р. 

з повагою, . 
Виконуюча обов' язки начальника управлІННЯ 
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