СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА СТРИЙСЬКОГО РАЙОНУ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
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м. Стрий

№ 19

Про передачу житлових будинків
в управління ОСББ
Відповідно до Закону України «Про особливості здійснення права власності у
багатоквартирному будинку», Закону України «Про житлово-комунальні послуги»,
розглянувши заяву голови ОСББ «Лесіва,3» Демчишин В.М.,заяву голови ОСББ «
Коссака 4а» Стельмащук І. О, про передачу житлових будинків в управління ОСББ,
керуючись
Законом України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного
будинку»,статтею 30,частиною першою статті 52 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради вирішив:
1.
КП «УК « Мрія» (С. Й. Сенів), як попередньому балансоутримувачу передати в
управління ОСББ наступні житлові будинки :
ОСББ « Коссака 4а» житловий будинок № 4а по вул. Коссака;
ОСББ « Лесіва, 3» житловий будинок № 3 по вул. Лесіва.
2. Затвердити комісію по передачі житлових будинків, в наступному складі:.
Журавчак М.Ю.—

заступник міського голови, голова комісії.

Члени комісії:
Білінський З. М. – директор КП «Стрийтеплоенерго»;
Бурій А.Р.- головний інженер КП «УК «Мрія»;
Василів В.В. - член правління ОСББ " КОССАКА, 4а ";
Возняк Л.М. - головний бухгалтер УК КП «УК «Мрія»;
Гетьманчик Л. А. – начальник відділу приватизації та управління міським
комунальним майном та земельними ресурсами Стрийського міськвиконкому ;
Гресько Л.І. господарства;
Демчишин В.М.
Їжик Б.П.
–

т.в.о. начальника управління житлово-комунального
-

голова правління ОСББ " ЛЕСІВА, 3";
член правління ОСББ " КОССАКА,4а»;

Козак В. М. - начальник КП "Стрийводоканал";
Куц М. В.
–
член правління ОСББ " КОССАКА, 4а»
Полюхович І.В. - старший інспектор з питань НС та ЦЗН відділу з питань ПС
та ЦЗН оборонної та мобілізаційної роботи Стрийського міськвиконкому;
Сенів С.Й.- начальник КП «УК «Мрія»;
Стельмащук І. О. - голова правління ОСББ " КОССАКА,4а ";
3. Комісії провести передачу житлового будинку, та оформити актом
передачі, який подати на затвердження голові комісії М.Журавчаку.

прийому-

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови
М. Журавчака.

Міський голова

Олег Канівець

