
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА київськоІ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г Про визначення балансоутримувачем Товариство І 
з обмеженою відповідальніс11О «ЖЕК-40» . 

Розглянувши подання управління житлово-комунального господарства 
від lЗ.02.2009р. Н!! 02-118, згідно клопотання ТОВ БДК "МеркуріЯ" від 
04.02.2009р. Н!!4-02/09 та клопотання ТОВ "ЖЕК-40" від 04.02.09р. Н!!11102 
про передачу з балансу ТОВ БДК "МеркуріЯ" на баланс ТОВ "ЖЕК-40" 
ЖИТлового буДинку по вул. Грушевського 19, відповідно до ст. 11 Закону 
Украіни "Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку" та 
керуючись cT.2S Закону України "Про місцеве самоврядування в Украіні", 
враховуючи рекомендації постійної комісіі з питань комунальної власності та 
Приватизації, Броварська міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Призначити балансоутримувачем житлового будинку Н!! 21 ПО вул. 
ГРушевського в м. Бровари, Товариство з обмеженою відповідальністю 
«ЖЕК-40» дО cтвopeННJI об'єднання співвласників багатоквартирного будинку 
та прийwrrтя будинку на баланс ОСББ. . 

2. Контроль за виконання даного рішення покласти на заступника МІСЬКОГО 
ГОлови Голубовського г.п. 

ВИКОIlYIОЧИЯ обов'язки міського голо 
секретар ради 
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І.В.Сапожко 



Подання: 
_ начальник упра~ ЖИТЛОВО -
комунальногогоcnодарства 

погоджено: 

_ засту11НИК міського голови 

- иачаАЬНИК юридичиоro 
відділу 

-заcryпиик голови комісії з питань 
комунально! власності та приватизації 
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БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА киJвськоJ ОБЛАСТІ 

УправnіllНЯ ЖІІТ nOBO-КОМУllального господарства 

_ 01400. к •• івеькв оБJlDСТЬ. 1\1. Бровар .. , вул. Грушевського 2, т/ф 6-04-13, т. 5-20-16 

, -р,р 
ё,.LЄ',/,"В-иконуючому обов'язки 

&1 міського голови, 

про ВltзначеННJI ТОВ "J~U,.j.l.V-Т 
6anансоутримувачем житлового 

6удивку N!21 по вул. Грушевського 

І '. ~кретарю Броварської 
1J-. O~ міської ради 

Сапожку І.В. 

ПОДАН НЯ . 
Шановний Вікторе Олександровичу ! 

Прошу Вас винести на розгJIJIД Броварської міської ради питання про 
183JtачеНIIJI тов <<ЖЕК-40» балансоутримувачем багатоквартирного житлового 
~ 1і! 21 по вул. Грушевського, зriдио кпопOТllНlfJl ТОВ БДК "Меркурій" 
1lA04,О2.09р. N!4-02l09 та КJIопотанІОІ ТОВ "ЖЕК-40"від 04.02.09р. Н!!11102 про 

""чу зазначеного буднику з балансу ТОВ ЖБК "Меркурій" на баланс 1tpe . 

То\\ '*1св1(-40" 

в.о.Морозова 


	0260
	0261
	0262

