
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИlвськоl ОБЛАСТІ 
РІШЕННЯ 

~po. призначення бanансоутримувача багатоквартирногв-, 
СОЦІального будинку (1 пусковий комплекс - секція А) І 

по вул. Красовського. N28-б в м. Бровари. 

Розглянувши подання управління житлово-комунального господарства від 
17.02.2010р. N!! 02-60 , згідно з клопотанням відділу капітального будівництва 
Броварської міської ради N!!64 від 17.02.201 Ор., враховуючи згоду кп «Служба 
замовника» N!! 11-209 від 17.02. 2010р, відповідно до ст. 11 Закону Украіни" 
Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку", Постанови 
Кабінету Міністрів України від 11.10.2002р. Н!! 1521 Про реалізацію Закону 
України "Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку " , 
керуючись ст.25 Закону Украіни "Про місцеве самоврядування в Украіні", 
враховуючи рекомендації постійної комісії з питань комунальної власності та 
приватизації, Броварська міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1 П чити балансоутримувачем багатоквартирного соціального 
. ризна . А) К -,." 8 б 

б (1 сковий комплекс - ceКЦ1Jl по вул. расовськоro. ",!! - в 
УДИБНКУ пу альне підприємство "Служба замовника" до створення 

м. ровари комун .. б 

б' . аСНИКІ'в багатоквартирного будинку та ПРИИНJlТfЯ удинку на . о єднання СПІВВЛ 
баланс ОСББ. . "Г'""""'ба замовника" процедуру приймання 2 К ому ПІДприємству ~"J'.' 

. омунальн ти згідно з чинним законодавством. 
на баланс будинку провес цього рішенНJI покласти на заступника міського 

3. Контроль за ВИКОНaнНJJМ 
голови ГолубовськогО Г.П. 

Виконуючий обов'ЯЗКИ 
голови - секретар ради 

І.В.Сапожко 

, 



Подання: 

- начальник управління житлово -
комунального господарства 

ПОГОДЖЕНО: 

- заступник міського голови 

- заступник міського голови 

- начальник . . 
юридичного ВІДДІЛу 

I';fl~ 
__ ;ttV~_I(_ ' __ в.о. Морозова 

~:.:.l~::Д~~::'- г.п. Голубовськиu 

,..--4,.---- В.В. Руденко 

( 
;:> 

начальник загального відділу ~ 7-'= 
., .. , ---- - Н.І. Гнатюк· 

~.,-

- заступник голови комісії з питань 
комунальної власності та приватизації ___ -+-I:rIR----.:ю.А.сердюк 
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