
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

Г Про визначення виконавця послуг з утримання 
будинку та при будинкової території. 

Розглянувши подання управління житлово-комунального господарства 
від 02.03.10 N!! 02-88 , згідно клопотання замовника будівництва - ТОВ 
«Броварський ЗБК» від 21.01.2010р. N!!15, відповідно до підпункту 9 п.l ст. 7 
Закону України «Про житлово-комунальні послуги» та ст. 11 Закону України 
"Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку", "Порядку 
визначення виконавця житлово-комунальних послуг у житловому фонді", 

затвердженого наказом Державного комітету Украіни з питань житлово
комунального господарства від 25.04.2005 р. N!! 60, « Порядку формування 
тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових 

територій», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів Украіни від 
20.05.2009p.N!! 529 , керуючись пунктом 32 СТ.26 Закону Украіни "Про місцеве 
самоврядування вУкраїні", враховуючи рекомендації постійної комісії з питань 
комунальної власності та приватизації, Броварська міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Визначити виконавцем послуг з утримання будинку та прибудинкової 
території багатоквартирного житлового будинку N!! l1-г по вул. 
Черняховського житлово-комунальне господарство ТОВ "Броварський 
заводобудівельний комбінат" . 

2. Надати дозвіл житлово-комунальному господарству ТОВ "Броварський 
ЗБК" на технічне обслуговування житлового будинку та прибудинкової 
території до створення об'єднання співвласників багатоквартирного будинку та 
прийнятгя будинку на баланс ОСББ. . . 

3. Контроль за виконанням цього РІ ~ а І ~сти на заступника МІСЬКОГО 
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- заступник голови комісії з питань 

комунальної власності та приватизації 
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БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Управління житлово-комунального господарства 

07400, KniBCI.Ka область, 1\1. БроваРll, вул. Грушевсl.КОГО 2, т/ф 6-04-13, т. 5-20-16 

Від ()О/. (p~ ~() N!! IJ'/-v'~ 
HaN!! ____ _ 

Про визначення виконавця 

послуг з утримання будинку 

та прибудинкової території. 

Виконуючому обов' язки . 
МІСЬКОГО голови, 

секретарю Броварської 

міської ради 
Сапожку І.В. 

!J).1)3.h)(O 

ПОДАВ ВЯ 

Шановний Ігорю Васильовичу ! 

Прошу Вас винести на розгляд Броварської міської ради питання про 
визначення житлово - комунальне господарство ТОВ «Броварський ЗБК» 

виконавцем послуг з утримання будинку та прибудинкової території 
багатоквартирного будинку N!! ll-г по вул. Черняховського в м. Бровари, 
згідно клопотання замовника будівництва - ТОВ «Броварський ЗБК» від 

21.01.2010р. N!!15 • 
Акт готовності до експлуатації житлового будинку погоджено рішенням 

виконавчого комітету Броварської міської ради N!!6З8 від 22. 12.2009р. 
Сертифікат відповідності збудованого об' єкта видано інспекцією ДАБК у 
Київській області за N!!00000069 від 24.02.2010р. 

3 повагою, 
В.о. начальника управління, 
зас1УПНИК начальника 

Т.П.Озимай 
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