
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВськоl ОБЛАСТІ 
РІШЕННя 

црв призначення ~алансоутримувача багатоквартирних 
ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ та визначення виконавців житлово _ І 

КОМунальних послуг. 

Розглянувши подання. управління житлово-комунального господарства від 
14.04.20 1 Ор. N!! 02-162 ,згІДНО клопотання ВАТ "Постійно діючий будівельний 
поїзд N! 2" (д~i - ВАТ ПДБП-2) Н!!281 від 09.04.20 І Ор., враховуючи згоди 
~о.\tунального ПІдприємства "Служба замовника" Броварської міськоі ради ( далі 
- КП "Служба замовника") Н!! 23-539 від 09.04.201 Ор., комунального 
підприємства "Броваритеплоенергомережа" Броварської міської ради ( да!lі _ 
кп "Броваритеплоенергомережа" ) Н!!01-425 від 09.04.2010р., комунального 
підприємства Київської обласної ради "Бровариводоканал"(далі - кп кор 
"Бровариводоканал" Н!!06-7/690 від 14.04.201 Ор. , Броварського районного 
підрозділу ЗАТ "А.Е.С. Київобленерго" Н!!757 від 14.04.2010р., відповідно до 
СУ. 11 Закону України "Про об'єднання співвласників багатоквартирного 
будинку", ст. 7 Закону України "Про житлово-комунальні послуги", Постанови 
Кабінету Міністрів України від 11.10.2002р. Н!! 1521 "Про реалізацію Закон}' 
УІ\-раіни "Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинh.-У", 
керуючись Порядком визначення виконавЦJI житлово-~омунальн~?, послуг у 

ik'fТЛОВОМУ фонді затвердженим наказом Державного КОМІтету УкраІНИ з питань , ...r. 60" "5 ?6 жuтлово-комунального господарства ВІД 25.04.2005 ",2 , ВІДп~~~~но СТ.ст._ ,-
Закону України "Про місцеве самоврядування оо в YKpal~l, Bpa."OBYIO~~ 
рекомендації постійної комісії з питань комуналЬНОI влаСНОСТІ та приваТllзаЦl1, 

Броварська міська рада 
ВИРІШИЛА: 

1. Призначити кп "Служба замовника" балансоутримувачем 
М 'ООЛ 0018Б багаток их будинків за адресами: вул. арll агуновО1 -, 

вул мва~:илрних жит~о; Б ВУЛ Симоненка 2, ВУЛ. Симоненка 2-А, вул. 
. арll аГУНОВОI -,' Ко оленка 74 в м. Бровари ДО 

СИмоненка 2-Б вул Симоненка 4, вул. Р б . ( . ОСББ) 
СТВорення Об'єд~ань ~піввласників багатоквартирних УДИНКІВ далl-
та ПРИЙНЯ1їя зазначених будинків на баланс ОСББ. 

2 плоенергомережа" баланСОУТРllмувачем 
. Призначити кп "Бр?вари~е ьних котельних та індивідуальних 

;:ХНОJIОгіЧНОГО. обладнання lНДИВI::ових будинків за адресами: вул. Марії 
JJ nЛОВИх ПУНКТІВ багатоквартирних оо 4 Б вул Симоненка 2, вул.Симоненка 2-А, 
агунової 18-Б, ВУЛ. Марії лагунОВОІ -4' вул: Короленка 74 в м. Бровари до 

ВУл. СИмоненка 2-Б , ВУЛ. симоненка 'х будинків на баланс ОСББ.· . 
створення ОСББ та прийняття з8Значени 3АТ,Jipн",a.nф",."",,"1tКI7р.38ІІ.NI&NIКJO 



3 вАТ "ПДБП-2",КП "Служба заМОВника" т КП 
~eдyPY прийому - передачі на баланс а БроваРJlтеплоенергомережа" 

~~:IIIIKiB з інженерними комунікаціями , ~:::~::!x багатоквартирних ilCllТЛОВИХ 
, ·UДllвіДУanьних теплових ПУНКТ·ІВ ІЧНОГО обладнання котеЛЬНIІХ 

ta 1'1 , РОзташованих у цих б . ЧlіННОГО законодавства УДIІНКах, провеСТIІ 
зnДIІО . 

4 Вlізначити виконавцями Житлово .. -КОмунальних послуг багатокваРТIlРlІlІК 
ЖIIТnОВIIХ. б~ДИН~IВ , зазначених в п.1, піДПРlfємства, предметом діяльності ЯІ(ІІК 
с нодання ВІДПОВІДНИХ ж~тлово-комунальних послуг та які можуть забезпеЧIfТИ 
Вllконання передбачених законом обов'язків, а саме: 

4.1 з утр~мання будинків і споруд та прибудинкових територій _ КП "Служба 
а"· замовник , 

4.2. з централізованого опалення, підігріву ВОДИ для гарячого водопостачання 
• КП "Броваритеплоенергомережа"; 
4.3. з централізованого постачання холодної та гарячої води і централізованого 
водовідведення- КП кор "Бровари водоканал "; 
4.4. з електропостачання - Броварський районний підрозділ ЗАТ "Л.Е.С. 
Кllївобленерго" . 

S. Виконавцям житлово-комунальних послуг, зазначеним у пункті 4 даного 
рішення, укласти зі споживачами - власниками квартир та неЖИТЛОВIІК 
ПРlІміщень, розташованих у багатоквартирних житлових будинках, договори 

на надання відповідних житлово-комунальних ПОСЛУГ. 

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського 
голови Голубовського г.п. 

І.В.Сапожко 



Подання: 

_ начальник управління житлово -
комунального господарства 

ПОГОД)КЕНО: 

- заступник міського голови 

- начальник 
IОридичного відділу 

- виконуюча обов'язки начальника 

загального відділу - головний спеціаліст 

- заступник голови комісіі з питань 
комунальної власності та приватизаціі 

Подання: 

~{ r в.о. Морозова 

_~,.,/-II,~-++--_ В.В. Руденко 

І.Г. Лавер 

( 

j 1lJщ1; / Л.М.Шило 
.; (7 

__ -t-~f--_Ю.А.СерДIOК 
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