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ОСББ (К5)) звертаеться до Вас як до нового керiвника Товариства з обмеженою
вiдповiдальнiстю <<Киiвська комун€tльна компанiя>> з проханням забезпечити
повернення загаJIьнобудинкового лiчильника (приладу комерцiйного облiку) тепла
булинку J\Ъ5 по вул. Ю.Кондратюка.

Будинок j\Ъ5 перейшов на самозабезпечення з 01.05.2020, тодi ж вiдбувалась
передача документiв вiд ТОВ <ККК> до ОСББ (К5) та не виявилось в наявностi

лiчильника (приладу комерчiйного облiку) тепла. Зi слiвзагаJIьнобудинкового
Приживаровоi Олени Олiмпiвни вказаний загальнобудинковий лiчильник переданий
близько року тому на ремонт (чи повiрку - звучала рiзна iнформацiя). Будь-яких
документiв на пiдтвердження викладеного колишнiй керiвник та його пiдлеглi не
надали, а саме: Hi акт приймання-передачi лiчильника TpeTiM особам, Hi рахунки на
оплату ремонтних чи повiрочних робiт, Hi супровiднi листи чи iнше листування з буд"-
якими фiзичними чи юридичними особами з даного приводу.

Пiсля змiни керiвника ТОВ (ККК) нам стало вiдомо, що вк€lзаний теплолiчильник
не переданий на ремонт чи повiрку i фiзично в даний час BiH знаходиться у володiннi
ТоВ (ккк).

Зважаючи на необхiднiсть дотримання взаемних прав та обов'язкiв, враховуючи
той факт, що вказаний лiчильник € власнiстю ycix спiввласникiв багатоквартирного
будинку в особi ОСББ ((К5), просимо Вас TepMiHoBo повернути зазначений
теплолiчильник. У разi вiдсутностi запитуваного лiчильника, просимо надати
пiдтверджуючi документи про факт його передачi TpeTiM особам.

Вважаемо за необхiдне повiдомити Вас про те, що у разi ненадання лiчильника,
будемо змушенi звертатися з вiдповiдною заявою до органiв внутрiшнiх справ та суду
за захистом порушених прав.

Однак сподiваемось, що Вам особисто, як мешканцю нашого житлового комплексу
достеменно вiдомо про проблеryrц[}iЙЬ?й{ф'i. впевненi, що yci Вашi дii будуть спрямованi
на забезпечення належного фу.rrкшiОлrщrk{ýудинкiв, а вiдповiдно, i всього комплексу
та реалiзацii законних прав.У_ýr1diffiтЪ Mfufuib без,9творення будь-яких перешкод.I1B оез
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