
БРОВАРСЬ~А МІСЬКА РАДА КИїВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
РІШЕННя 

г 
Про передачу на баланс Витрат по 

незавершеному будівництву. 

Розглянувши КJIопотанlUl управління житлово-комунального господарства 
від 07.08.07р. N!! 02-345 ~ про передачу незавершеного будівництва (проектно
кошторисну документаЦІЮ на реконструкцію вулиць) відділу капітального 
будівництва Броварської міської ради, керуючись рішенням виконавчого 
комітету від 22.05.2007р Н!!280 "Про надання функцій замовника відділу 
капітального будівництва на виготовлення проектно-кошторисної документації 
та виконання робіт на об'єктах міста" , відповідно до статті 14 Закону України 
"Про основи містобудуванlUI" згідно з "Правилами забудови м. Бровари", 
затвердженими рішенням Броварської міської ради від 21.09.200бр.N!!107-08-0S 
та керуючись СТ. ст. 25, 60 Закону України "Про місцеве самоврядування в 
Україні", враховуючи рекомендації постійної комісії з питань розвитку та 
благоустрою територій, земельних відносин, архітектури, будівництва та 

інвестицій, міська рада 

вирішила: 

1. Управлінmo житлово-комунального roсподарс:ва Броварської Mic~~oї. p~ 
б 'ДЦl'лу капl'тального БVДІвництва БроваРСЬКОl МІСЬКОl передати на аланс ВІ ./' 

ради витрати по незавершеному будівництву (проектно-кошторисну 
документацію на реконструкцію вулиць): . ... . 

· ИЦ1' раи""онного значення- вул. ОЛІМnlиська, - реконструкцІЯ вул оо М..' 
. . артального ПРОІЗДУ-ВУЛ. алОКИІвська, 

- peKOHCТPYКЦ~ BНYТPlII~~OKB. ії в л Малокиївська. 
- реконструкцІЯ ЗЛИВОВ01 кан8Л1з~ y~ покласти на заступника міського 

2. Контроль за виконанням даного Рlшен 
Голови Голубовського Г .п. 

Секретар ради 

• 

І.В.Сапожко 

, • о. : ;. і І '.. . .. 
t І , І '. ' 

~,,'2OD5P. 3-. Nl155-2DlЮ 
ЗАТ .lipD''''''' vro: 



ПОДАННЯ: 

- ВИКОН}'Іоча обов'язки начальника 
упра~ - заc.;тrпник начальника 
управління житлово-комунального 
господарства _....J.-,:,~~...,J:;..-

А.П. Смалько 

ПОГОДЖЕНО: 

- заступник міського голови 

- заступник міського голови 

- виконуюча обов'язки началь 
юридичного відділу

головний спеціаліcr 

- начальник відділу 
капітального будів~а 

" 
о 

_...--:_-+-~_ Г .п. ГолубовськИй 

~..JA\.""""""'....c:Jt--+-- В. В. Руденко 

~ А.В.Ба6а-Мірзоєва 

~ М.М. Ждановський 
(J 

~~~~ ___ Н.І. Гнатюк 

- голова поcriйної комісії з питань 
комунальної власності та приватизації _,j/._&,~~~~~~Y 

.. 
. . 

о І 
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БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА киlвськоІ ОБЛАСТІ 

Управління ЖИтлово-комунального господарства 

07400, Кllївеька 06лас:ть, "І. Броваро, ВУ.ІІ. Кllівеька, 191, т/ф 6-04-13, т. 5-10-16 

Від ~ IN. ОIj, Н! ог -J f І" • НаН! за ----

Про передачу незавершеного 
будівництва. 

тання про 

кої міської ради 
документацію на 

Прошу Вас винести на розгляд Броварської,tfj9 
передачу відділу капітального будівництва БJбв~ 
незавершене будівництво (проектно-кошторисну 

реконструкцію вулиць): 
- районного значення вул. Олімпійська; . 
_ реконструкція виутріmньоквартального проїзду (вул. Малокиївська) 

реконструкція зливової каналізації вул.Малокиївська 

Зповaroю, 
Заступник начальника управління А.П.См8JJЬКО 
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