ПРОЕКТ


Про внесення на розгляд Одеської міської ради проекту рішення «Про визначення ОБСЛУГОВУЮЧОГО КООПЕРАТИВУ «ЛАГІДНИЙ» балансоутримувачем жилого будинку з вбудованими приміщеннями, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Академіка Заболотного, 79, для експлуатації зазначеного будинку»




	Відповідно до ст.ст. 40, 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 23 Закону України «Про житлово-комунальні послуги»,                         ст. 11 Закону України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку», керуючись пп. 3.2 «Порядку визначення виконавців                              житлово-комунальних послуг в житловому фонді», затвердженого наказом                   від 25.04.2005 року № 60 Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства, на підставі декларації, зареєстрованої в Інспекції ДАБК в Одеській області від 16.08.2011 року № OD14111029365, про готовність до експлуатації 10-поверхового 3-секційного жилого будинку з вбудованими приміщеннями та інженерними мережами, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Академіка Заболотного, 79 (буд. № 35 мкр. Ш-4-1 жилого масиву                         ім. Котовського), згідно з розпорядженням Суворовської районної адміністрації Одеської міської ради від 05.09.2011 року № 516р «Про встановлення нумерації завершеному будівництвом житловому будинку № 35 (буд.) з вбудованими нежитловими приміщеннями у цокольному поверсі в мікрорайоні Ш-4-1 житлового району ім. Котовського (вул. Академіка Заболотного, 79)», беручи до уваги звернення ОК «ЛАГІДНИЙ» та товариства з додатковою відповідальністю «ОДІСЕЙ-БМУ-11» – інвестора і генерального підрядника будівництва зазначеного жилого будинку, з метою подальшої експлуатації введеного в експлуатацію жилого будинку, виконавчий комітет Одеської міської ради


ВИРІШИВ:


	1. Внести на розгляд Одеської міської ради проект рішення                                         «Про визначення ОБСЛУГОВУЮЧОГО КООПЕРАТИВУ «ЛАГІДНИЙ» балансоутримувачем жилого будинку з вбудованими приміщеннями, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Академіка Заболотного, 79, для експлуатації зазначеного будинку» (додається). 

	2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Орлова О.В.





Міський голова 									О. Костусєв





Керуюча справами 								Т. Герасименко

Додаток 
до рішення 
виконавчого комітету 
Одеської міської ради 
від _______________ 
№ ________________


Про визначення ОБСЛУГОВУЮЧОГО КООПЕРАТИВУ «ЛАГІДНИЙ» балансоутримувачем жилого будинку з вбудованими приміщеннями, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Академіка Заболотного, 79, для експлуатації зазначеного будинку


	Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 23 Закону України «Про житлово-комунальні послуги»,                         ст. 11 Закону України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку», керуючись пп. 3.2 «Порядку визначення виконавців                              житлово-комунальних послуг в житловому фонді», затвердженого наказом                 від 25.04.2005 року № 60 Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства, на підставі декларації, зареєстрованої в Інспекції ДАБК в Одеській області від 16.08.2011 року № OD14111029365, про готовність до експлуатації 10-поверхового 3-секційного жилого будинку з вбудованими приміщеннями та інженерними мережами, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Академіка Заболотного, 79 (буд. № 35 мкр. Ш-4-1 жилого масиву                             ім. Котовського), згідно з розпорядженням Суворовської районної адміністрації Одеської міської ради від 05.09.2011 року № 516р «Про встановлення нумерації завершеному будівництвом житловому будинку № 35 (буд.) з вбудованими нежитловими приміщеннями у цокольному поверсі і мікрорайоні Ш-4-1 житлового району ім. Котовського (вул. Академіка Заболотного, 79)», беручи до уваги звернення ОК «ЛАГІДНИЙ» та товариства з додатковою відповідальністю «ОДІСЕЙ-БМУ-11» – інвестора і генерального підрядника будівництва зазначеного жилого будинку, з метою подальшої експлуатації введеного в експлуатацію жилого будинку, Одеська міська рада

	ВИРІШИЛА:

	Визначити ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ «ЛАГІДНИЙ» балансоутримувачем жилого будинку з вбудованими приміщеннями, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Академіка Заболотного, 79, для експлуатації зазначеного будинку.


	Доручити управлінню капітального будівництва Одеської міської ради                  (Ковальов Л.В.) передати за актом приймання-передачі на баланс ОБСЛУГОВУЮЧОМУ КООПЕРАТИВУ «ЛАГІДНИЙ» жилий будинок з вбудованими приміщеннями, розташований за адресою: м. Одеса,                                вул. Академіка Заболотного, 79, для експлуатації зазначеного будинку.


	3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з житлово-комунального господарства, структури самоорганізації населення та розвитку паливно-енергетичного комплексу. 


Міський голова 								О. Костусєв

Проект рішення внесено виконавчим комітетом Одеської міської ради

Керуюча справами 							Т. Герасименко


Вик.: Ковальов 711-14-01
(Подбуцька)




