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БРОВАРСьКА МІС 
ЬІ<А РАДА КИІвськоІ ОБЛАСТІ 
РІШЕННя 

. ... Про доповнення до "Міської проrpами 
Ф1НанСО~ОI ПІДТРИ~КИ житлово-будівельних кооперативів та об'ЄДlJаиь 

СП1ввлаСНИКІВ баг.~т~квартирних будинків на 2008-201 Ор. " .. І 
затверджеНОІ РІшенням Броварської міської ради 

від 21.02.2008р. N2 630-33-05 

Розглянувши клопотання управління житлово-комунального 
господарства Броварської міської ради N202-391 від 05.09.08р., керуючись п. 22 
ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", враховуючи 
рекомендації постійної комісії з питань комунальної власності та приватизації і 
постійної комісії 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 співвласників багатоквартирних 
будинків на 2008-2010 роки", затвердженої рішенням Броварської міської ради 
21 02 2008р Ко 630-33-05, доповнивши таблицю пунктами 4 та 5, а саме: . . • -

!s! ОбсJIГИ ФінввсувввНJI НвйменувВННJI Відомості про 

Найменування заходів ~тlQ 2008р тис~в. адреса будинок: 
=D:~ тариф кварпшати, IQ~ Місцевий ~півфінансу. ж/будинку Ооо 

житлова lШоща; t t:;=~ бюджет вання кошти 
І o~ 

ЖБк,аСББ І, ! ~g 
І. 

60 квартир; ~. . , 
иконання каПlтмьного, 

5,340 2,00 ОСББ " Зори" ркитлова моща -331 О м2 ремонту внyrpіwньобудинковоі t- вул. Лaryнової, Тариф кварпшати ~истеми водовідведення -

~ S-Б -0,80 грн ~кошторисна вартість робіт 
~удинок в експлуатації JnДHO розрахунків кп "Служба 

з 1968p.(4O-.Р1 
~аМовника'1 

аСББ ~8 квартир; S Підготовка внyrpіwньобудинко 
'Холодильник" IКИТлова моща -141 0м2 

~oi системи теnnопостачання до 
~nanlOBanhHoro сезону (перелік 
робіт та кошторисна вартість 
~гiДHO розрахунку кп 
'І) " роваритеnnоенергомере)ка 
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Виконуючий обов' язки 
Міського голови -
сеКретар міської ради 

~ t'!.O!J bZф 
Z"!.. ІН9 -;6"-/М" 

~ 

~ 
10,200 - Тариф кварпшати 

Вул. Кутузова -0,00 грн 
~удинок в ексмуатації 

3 1964р.( 45 р). 

.. .. міСЬКОl ади здійсmoвати фінансуванки 

і.В.С8riожко 



Подання: 
- начальник управліННJI житлово -
комунального господарства . 

ПОГОДЖЕНО: 

- заступник міського голови 

- начальник 
юридичного відділу 

- начальник загального відділу 

- заступник голови комісії з питань 

_~/Й_~ __ -_В.О. морозова 

r .п. r олубовський 

Н.І. Гнатюк 
-~.,......--~--

комунальної власності та приватизації __ ~I--+-~Ю.А.Сердюк 

- голова комісії з питань соціально
економічного та культурного 
розвитку, фінансів, бюджету та цін. 

000781 

__ ~~I--_ А.В. Булка. 



БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИfвськоJ ОБЛАСn 

Управління Жllтлово-комунального господарства 

07400 Кllївська область Б 
, ,1'1. роваРII, вуn. Грушевського 2, т/ф 6-04-13, т. 5-20-16 

Від {J!: l'йt:Jl«'І' Н2 ()/ -Сі,Р/ 
НаН! за ---- 1. ,о()()~В~конуючому обов'JlЗКИ 

f v - О ___ lСЬКОГО голови, 

CtAIt- I-la". секретарю міської ради 

сЛyt~~' Сапожку І.В. 
Про розгляд CPJ .. / (J І) t -7 

проекту рішення. ~. І .J1 ,,~j.oY. v<l 

КЛОПОТАННЯ 

UUановнийІгоре Васильовичу! 

На виконання Вашого доручення, прошу Вас винести на розгляд 

Броварської міської ради проект рішення "Про доповнення в додаток Н21 до 

міської програми фінансової підтримки житлово-будівельних кооперативів та 

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

з повагою, 
виконуюча обов' язКи 
наЧМЬНИІСа управління А.П.См8ЛЬКО 
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