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БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА київської ОБЛАСТІ 
РІШЕННЯ 

Про доповнення до "Міської програми 
Фінансо~оі підтри~ки житлово-будівельних кооперативів та об'ЄДVань 

сmввлаСНИКІВ баг~т~квартирних будинків на 2008-2010 р. " 
затверджеНОІ РІшенням Броварської міської ради 

від 21.02.2008р. Н!! 630-33-05 

Розглянувши клопотання управління житлово-комунального 
господарства Броварської міської ради Н202-362 від 18.08.08р., керуючись п. 
22 ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Украіні", 
враховуючи реІсомендаціі постійної комісії з питань комунальної власності та ... . . w·. . ... . . 
npиватизаЦll І ПОСТІИНОІ КОМІСll З питань СОЦІально-еКОНОМІЧНОГО та 

КУЛЬТУРНОГО розвитку, бюджету, фінансів і цін, міська рада 
вирішила: 

1. Внести доповнення в додаток N21 дО "Міської програми фінансової 
підтримки житлово-будівельних кооперативів та об'єднань співвлас1ШЮВ 
багатоквартирних будинків на 2008-2010 роки", затвердженої рішеНВJIМ 
1)роварськоі міської ради 21.02.2008 N!! 630-33-05, доповнивши таблицю 
11YИnом 3 а саме' . , . 

ОбсJIГИ фінансування lН8ЙМевувВВНJI Відомості про 

1іаіімеиувВUIIJI заходів 1J 20081' ТИС ,ГРН. адреса будинок: 
тариф кваpтпnати, 

Місцевий !співфінансу ж/будиику 
~B~ бюджет вання кошти 

житлова моща; 

~L"1 жвк,ОСББ \1i;r g 
--.ва~івача гарячої ЖБК 120 квартир; 

11ft- • терМіВ еКСПJIyатації 34,00 1,00 "Ювілеnllоіі" житлова площа -

l'6it -ooyus 25 років (перелік 

~ 
вул. 1475 м2 

1'artJ 't1. Розрахунок вартості М.Лагуновоі, Тариф хваpmлати 

fВpa;~aвo кп 7-А - 0,90 грН. 

арllТenпоеиерroмережа' Будинок здано в 

експлуатацію в 197~ 
2, • . .. 'о. .. 
фіи ФІНансовому управлінню БроваРСЬКОI MICЬ~OI .. ради ЗДlисmoвати 
'ill~C~ Програми в межах затверджених ЛІМіТІВ асигнування на 
"'\1'ОВI Jnп_~ • 1 '" '"I'\Q'lИ пеРІОД .... . 
'1\0"""" .' ~~:-:. с ика МІСЬКОГО ~ -''jlОnЬ за виконанням ЦЬОГО рlШ ~ПDl(расти на за тупи 

OВ1t ГОJnlб • \f" .... • 
-".1 ОВського Г .п. ф' (,. '" ":'': . ..... r .," 

~\UcOllth rIi _ / ~ ~ '. 
"Їct.tr:.1'ОЧИй обов'язки І j L. S .: . І ;...: .. 
~""Гoro ~ .. J ' • лови . . I·~ .• 

" р t.tіСЬКсіі··р·ади . ~ l ..:.:: .. ,.,., ~.~'~.В.Сапожко 
".1 -у ~ і1 J( (., 

~ qr'cf. tJrI, t>~ . ~~ .. ! ,;\1 ~ І ;.: 
-..оо<- r D. .,_---- " .' { .. '. \' [. ' 
tfvc!l_~/. r ... , . _ ... ---- .. """ 



Подання: б 'взКИ начальника 
- вико~оча о ~RИК начальника 
правлlННЯ - за"&'1&"--

у . ~УPl'лово-комунального 
управлІННЯ ЛU·А, .-b~~~ А.П. Смалько 

господарства 

поГОДЖЕНО: .0 

_ заступнИК міського голови 
,--г .п. Голубовський 

-_-~-=---т~~ 

оо 1 

/? 

-начальник ~ 1 
юридичного вімілу С>4·г. Лавер 

Jio МJ IJ?/Іlttлf,,' M-tf їри~.щ f)4,J лІ # &' с;1 
~I~ ,illfl(!. f!D ~ F!!~'"eиd/'l- /t-1!U1' n, Jd!---

- начальник Фінанс~авлl~ ~e.ee~M. Зеленська 

- вач8Jlыlи][ 381'1111ЬBOro ~ н.І. Гнатюк 
- заступник голови комісії з питань 
комунальної власності та приватизації Ю.А.СердюК 

- голова комісії з питань соціально
екоиомічного та культурного 

розвитку, фінансів, бюджету та цін А.В. Булка 

000780 ,. 



БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА киУВСЬКОУ ОБЛАСТІ 

УпраВJJіння житлово-комунального господарства 

- 07400, Кllівська 06naCТL, 1\1. Бровари, вуn. Грушевського 2, т/ф 6-04-13, т. 5-20-16 

Від IS, РІ'. ()~ NglJ~-З~? 
НаН! за ______ _ Виконуючому обов'язки 

~ міського голови, 
~ ___ ( -- секретарю міської ради 

f'( с ........... Сапожку І.В. 

~ановнийІгоре Васильовичу! 

На виконання Вашого доручення, прошу Вас винести на розгляд 

Броварської міської ради проект рішення "Про доповнеВЮІ в додаток Ngl до 

міської програми фінансової підтримки житлово-будівельних кооперативів та 

об'єднань співвласників багатоквартирних будинків на 2008-201 Ор", та 

РОЗГJIJПIyТи можливість фівансувaншz даного заходу в сумі 34,00 тис.гри. 

Зповaroю 
І ' IU(ОllyIoча обов'язки 
Ва'taJIьВИІ<а УПРаВЛіННЯ А.п.смалько 

1··. &Po.a~C"КН~'~"1 f ~НИ.і .,. ~ 
• о. ае ~; 

, f>fГ р. 
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