
 
УКРАЇНА 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
  4 сесія 8-го скликання 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
28 січня 2021            Мукачево     №191 
 
Про заміну сторони договорів з надання послуг з управління будинком, 
спорудою, житловим комплексом, групою будинків 
 

З метою забезпечення належного надання послуг з управління будинком, 
спорудою, житловим комплексом, групою будинків: утримання житлових 
будинків і прибудинкових територій, враховуючи листи ТОВ «І.Т.В. Сервіс 
Плюс» від 20.01.2021р. №23/01-11, ТОВ «УПРАВЛЯЮЧА КОМПАНІЯ 
«НАВІБУД»»  від 20.01.2021р. №01/01-11 щодо реорганізації управляючої 
компанії ТОВ «І.Т.В. Сервіс Плюс» та визначення правонаступника її прав та 
обов’язків, відповідно до пункту 5.5. розділу 5 Договору «Про надання послуг з 
управління будинком, спорудою, житловим комплексом, групою будинків; 
утримання житлових будинків і прибудинкових територій» від 25.03.2015р., 
пункту 5.5. розділу 5 Договорів «Про надання послуг з управління будинком, 
спорудою, житловим комплексом, групою будинків; утримання житлових 
будинків і прибудинкових територій»  №1, №2, №3 від 23.10.2012р., враховуючи 
рекомендації постійної комісії з питань бюджету та регламенту (протокол №3 від  
27.01.2021 р.), враховуючи рекомендації постійної комісії з питань 
інфраструктури (протокол №2 від 26.01.2021 р.; протокол №3 від 27.01.2021 р.), 
керуючись ст.25, ч.1 ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», Мукачівська міська рада ВИРІШИЛА:  

1. Замінити у договорах про надання послуг з управління будинком, 
спорудою, житловим комплексом, групою будинків: утримання житлових 
будинків і прибудинкових територій сторону ТОВ «І.Т.В. Сервіс Плюс» (код 
ЄДРПОУ: 38456224) на ТОВ «УПРАВЛЯЮЧА КОМПАНІЯ «НАВІБУД»» (код 
ЄДРПОУ: 44062506). 

2. Зміни визначені п.1 даного рішення викласти у додаткових угодах до 
наступних договорів: 

2.1. Договору №1 про надання послуг з управління будинком, спорудою, 
житловим комплексом, групою будинків: утримання житлових будинків і 



прибудинкових територій від 23.10.2012р. укладеного Мукачівською міською 
радою з ТОВ «І.Т.В. Сервіс»; 

2.2. Договору №2 про надання послуг з управління будинком, спорудою, 
житловим комплексом, групою будинків: утримання житлових будинків і 
прибудинкових територій від 23.10.2012р. укладеного Мукачівською міською 
радою з ТОВ «І.Т.В. Сервіс»; 

2.3. Договору №3 про надання послуг з управління будинком, спорудою, 
житловим комплексом, групою будинків: утримання житлових будинків і 
прибудинкових територій від 23.10.2012р. укладеного Мукачівською міською 
радою з ТОВ «І.Т.В. Сервіс»; 

2.4. Договору про надання послуг з управління будинком, спорудою, 
житловим комплексом, групою будинків: утримання житлових будинків і 
прибудинкових територій від 25.03.2015р. укладеного Мукачівською міською 
радою з ТОВ «І.Т.В. Сервіс Плюс»; 

3. Уповноважити Мукачівського міського голову А. Балога на підписання 
додаткових угод до договорів, визначених п.2 даного рішення. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 
питань інфраструктури.  
 
 
Міський голова                                                                                 А. БАЛОГА 


