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БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА І<ИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ

Г Про внесення змін до "Програми енергозбережеНIUI поІ
комунальному підприємству "Служба замовника"
на

2007-2008 роки"

РозглянувПІИ подання генерального директора комунального п~иємства

"Служба замовника" Ковриги П.І. від 14.12.2007 Н!! 07-2110, про внесення змін до
,,програми
енергозбереження
по
комунальному
підприємству
"Служба
замовника" на 2007-2008 роки", керуючись п.22 ст.26 Закону України "Про
місцеве самоврядуванни в Україні", враховуючи пропозиції постійної комісії з
питань комунальної власності та приватизації та з питань соціально-економічного
та культурного розвитку, бюджету, фінансів і цін, міська рада
ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до "Програми енергозбережеНIUI по комунальному підприємству
"Служба замовника" на 2007-2008 роки", затвердженої рішенням Броварської
міської ради від 26.07.2007 Н!! 406-24-05, ВИЮІавІПИ п.2 додатку в ~~вій редакції,
що додається.

2. Контроль за виконанням даного рішення ПОЮІасти на застyrmика міського
голови Голубовського г.п.

І.В. Сапожко

Секретар ради
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- голова постійної комісії з питань
комунальної власності та приватизації
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М.А.Пелих

- голова постійної комісії з питань
соціально-економічного розвитку,
бюджету, фінансів і цін
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ПОДAНF:lЯ:

Генеральний директор

кп "Служба замовника"

ПОГОДЖЕIffiЯ:

Заступник міського голови

,,_-----J"--_ _ _ _~~-

г.п. Голубовський

БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВ

..

СЬХОІОБЛАСП

КО~ЛЬВЕ ПlДПРИ€МСТВО
СЛУЖБА ЗАМОВНИКА"

вул. Кутузова,
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5-02-26, факс 5-02-26
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Міському rOJlOBi
Антовенку в.о.

,,про BHeCeННJI змін до "Програми
енергозбереженни по комунальному

підприємству "Служба замовника"
на 2007-2008 роки", затвердженої

рішенням міської ради від 26.07.2007

N!l406-24-05."

Шановний Вікторе ОJlександровичу

!

. Відповідно до п. 2 "Програми енергозбережеННJI по комунальному
mдпpиємству "Служба замовника" на 2007-2008 роки", затвердженої
рimеНШІМ міської ради від 26.07.2007 Н!! 406-24-05 нашому підприємству
було виділено 560 ООО грн. на придбанвя KOTJla ва твердому паJlиві з
дробильною установкою на базу підприємства.

Просимо Вас винести на розгляд чергової сесії Броварської міської ради
питання про внесення змін до п.2 зазна'!.еного рішеННJI, HaiмeнyвaННJI
заходу ЯlCого буде змінено та ВИЮІ8Дено наступним чином: придбавня
Котла ва твердому паливі з оБJlадванням, дроБИJlЬНОЇ установки та

елементів огороджуваJlЬНОЇ конструкції KOTeJlLHi ва базу підприємства.

Решта позицій вищевказаної Програми залишається без змін.

3 повагою,
генераJJЬВИЙ директор

ІаІ "Служба замовника"

П.І.Коврига

