
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛА~ 
РІШЕННЯ 

г l 
~po внесенИJI допов~ень до Міської програми 
Розвитку ВОДОПРОВІдно-каналізаційного 

господарства та забезпечеНИJI населеНИJI якісною 

п~тною водою на 2004-2006 роки", затвердженої 
РlшеННJIМ Броварської міської ради від 12.02.04 

N!! 419-20-24 

Розглянувши подaннJI управлiНИJI житлово-комунального 

господарства від 26.05.05 N!! 677, з метою більш ефективної роботи 
системи водопостачaннJI та водовідведеНИJl, враховуючи рекомендації 
постійної комісії з питань комунальної власності та приватизації, 
керуючись п. 22 статті 26 Закону Украіни "Про місцеве caмoBpJlДyBaHНJI в 
Україні, міська рада 

вирішила: 

1. Доповнити Комплексні заходи Міської програми ,,Розвитку 
водопровїдно-каналізаційного господарства та забезпечеННJI населеННJI 
міста чистою питною водою на 2004-~09f#J};~Jgтвердженої рішеННJIМ 
Броварської міської ради від'12.02.04 N!!V1Iастyщmми пунктами: 

_ реконструкція вузла прийому в самопливну мережу від 
напірних трубопроводів по бульвару Незалежності; 

_ впроваджеННJI енергозберігаючих техволоriй: заміна насосного 
та електричного обладнaвнJl,Н~СОСНОЇ станції другого підйому по 
вул. Щолківська. 

2. Визначити головНим розпорJIДНИКом коштів на ці заходи управлiнНJI 
житлово-комунального господарства Броварської міської ради. 
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Подання: aвnінИЯ житлово-
- начальнИК упр подарства 

ального гос комун 

погоДЖЕНО: 

- секретар ради 

тупник міського голови -зас 

па начальника фінансового -викоиую~ 

ynpавліНВJI- заступник начальника 
управлimut 

'. 

, • h - виконуюча обов JIЗ~ завЩУЮЧОl 
юридичним відцілом 

- ВИКонуюча обов'JlЗКИ завідую~ої 
• • w. • загальним ВІДДІЛОМ - головнии спеЦ1ашст 

- ГОЛова постійної депутатської 
комісії з питань КОМУНальної 

. ~aCHOCтi та ПРиватизації 
. , 

.о. .. 

- ГОЛова поСТІйНщ депутатської Комісії 
з ПWМ~~ально .. еkОНОМічиоro та . 
~'tjiiI\МoН РОЗIlllТкy, бюДЖету, Ф_сів 
тацm. . . . 

В.О. МОPD301a 

~ Т.О. СТОРОаУІ 

~. Т.М. Чепіга 
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БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИївськоl ОБЛАСТІ 

у праВJlїНIІИ ЖИТJlово-комунаJlЬНОГО господарства 

- 07400, КIIТВС:Іака 06лаcn., 1'1. ВроваРII, вуn. ГагаріІІВ, 15 

Від J.~.Q~ .oS-
HaH~ за ________ __ 

Про внесення доповнень до 

Міської Програми "Розвитку 
водопровідно - каналізаційного 
господарства та забезпечеННJI 
населення міста чисТою питною 
,водою на 2004-2006 роки" 

ПОДАННЯ 

Шановний Вікторе Олександровичу! 

.).fi- . 

Міська програма розвитку водопровідио-каиалізаційного господарства 
та забезпечеННJJ населеНВJI якісною питною водою на 2004 - 2006 рр. (далі 
Міська програма) розроблена на виконaннJI Постанови Кабінету Міністрів 
України від 05.05.97 N!! 1269 "Про Програму розвитку водопровідно
каналізаційного господарства". для забезпечеННJJ більш ефективної роботи 

· підприємства водопровїдно-каналізаційного господарства, виконання робіт 
••• • •• ·w · по реконструкцп ІСНУЮЧИХ ВОДОПРОВ1ДНо-каналIЗацшних мереж, зменшеННJJ 

енерговитрат підприємства прошу Вас винести на розгляд Броварської 
міської ради питання про доповнення Міської програми наступними 

пунктами: 
• u • • 

_ peKOHCТP~ вузла прииому в caмo~нy мережу ВІД напІРНИХ 

трубопроводів по бульвару НезалежносТІ; 
_ впроваджеННJI енергозберігаючих технологій: заміна насосного та 

електрИ1DlОГО облВднampl насосної станції другого підйому по вул. 

ЩолЮвсьіса. 

: 3 повагою, 
:. Начальник ynpавліlЩЯ: 

· Смanько А.П. 
І 6-04-13 ., . 

В.О.Морозова 
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