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вiдповiдно до статгi 70 Бrоджетного кодексу УкраiНИ, О'':::лТ*::j"l
MicbKoi ради вiд zЦ.рудu" 2020 рокуNл 2Зl2З <Про Програму еконоN{tчного l

соцiального роru"*i'J-КЙu nu iОZt-ZОZЗ ро*Йu, вiд 24 грудня 2020 року

Ns 24124 uПро О,олi"т MicTa Киева Ha.2O2l piK>, р",::l1т.::ь виконавчого

органу КиiвськоI л,frr-Ьr р"о" (Киiвськоi MicbKbi державноi адмiнiстрацii) вiд З 1

сiчrrя'20l l року JФ 12l <Про реалiзаu

адмiнiстрацiями окрФмих пов}lова

схваленIIя про€кту Комплекс

еtlергоефективностi та розвитку житлово-комуналыtот iнфраструктури MlcTa

Кисва на 2021 - 2025 роки>:

l. Заr,всрлити змilrll ло розпо,lti,l

капiтального ремонту (алресrtого п

коштiв, затвердженого розпсрялх(ен

дерlкавноi алмirriстрацii вiд 23 лrотого Zt 
.

Бб1.*rir, цо фiнаilсуrоться в 2021 рочi за рахунок бюджетних,*"1: .::.
.Щесrtяlrськiй рuИоппiи в MicTi Кисвi ,,rержавrriй. адмirriстрачir> (в редакчtt

роЗпоряджен,,"Д."п""."поТрайоrrIlоiвмiстiКисвiдержавrtоiадмiнiстрацiiвiд
l5 квiтня 2021 року Nч 208), IIlo додаIоться,

2. Затвердит,и змirIи до Алресн

з капiтального peмolrтy в межа



.Щеснянськоi

року }{Ъ 208),

з. Це
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iнфрас,грук,гури м icTa

4. Контроль за

голови !,еснянськоi
розподiлом обов'язкi
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що до

2

в MicTi Кисвi лержавноi адмiнiстрацii вiд l5 квiтня 2021

набува€ чинностi одночасно з набуттям чинностi
cbKoi ради про затвердження КомплексноТ цiльовоi
енергоефективностi,l,а розвитку житлово-комунальноi
ева на 202l - 2025 роки.
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ЛУНКПВ ЖБ ВД УМОВДХ СПlВФIВ^НСУВЛння" !.мiпхп !.

Голоsнsй розлорФпх koшi., в{д робr, нФаа о6'mr, црqj

rасобi! облца br'pt.T. р.гул";*;;;*"^,

рЕмонтхитлових Будинкlв рдзом, в тому чисrI

лlмиИ рЕмонт (мо.щрнlз^ця) модульнж ндивlдумьних

рЕмоlп жггюв}ц Буд]нкlв рдзом в тому числl

xx,li|]8Т","oou,""o,") модульних lнд,iвlдуАльн}ц

рЕмонт житлових Буд.лнкlв рдзом, в тому числI

хJ}ii}l8х;(моДРнвАЩя) 
модУльних ндиыдумьних

рЕмоtл житлових Будинкв рдзом, в тому числl

X9,ii}lo*'"O*'''*'") модульнЕ\ IнД,lвIдумьtво(

рЕмонт житлових Будинкв рАзом, в тому числl

i#ffi'iН,ii}нТr'""Д*iзАця) мо/цульних нд,*Iдумьних

PEvoHT житлових Будинкlв рдlом, втому чис,п

ии рЕмоtл (моtЕряrзАшя) модульн!ц ндивIдумьнll\

рЕмонт житловl1х Бу]lинкlв рлзом. в тому числI

ил р€мою(модрнвдця)моlJульних tндlвlдумьн}lх

дльний рЕмоlrг ж}fiловж Будинкв рдзом, в T()My числI]

ý{yfr y,fi 
fi 3т"r"*""зАця) модульних ндlыдумьних

Альний рЕмонт жиrлов}хх Будинкв рлзом, в тому числl

дльний рЕмонт(модрнвдци) модульнrц шдивlдудльн!{х

рЕмонт житлов}q Будинкlв рАзом, в тому чис]lI:



m€МОНГ{rОra"",,*")модульних lндивцудльних

рЕмонт жmлових БудинкIв рдзом, в тому числl

ий р€мокг (модЕрнв^щя) молr'льнItх ндивIдуд]rьних

житловю( Буднюв рдзом, в тому (исл

ий рЕмокr(моЕрнlздця) модульню\ ндlвIдчлльнлrх

рЕмоят житловrtх Будинкlв рдзом в тому числl

HIJifr ЗТ;(модрн,здцIя) 
модульнлrх lнд]вlд/дльнлrх

дльниil рЕмонт житловllх Будинкlв рдзом, в тому числl

ии рЕмонт(мощряlзлця) модульнлц ltциslдуд]rьних

дльниЙ рЕмонт житлових Будинкlв рдзом, в тому числl

нJiI:?гБ(моЕрнIзАцlя) 
модульних lндивlдуАльних

рЕмонт житлових Будинкl в рдзом в тому чисrl

иri р€моm шодрнIздtця) модульнж lнд.лв|дулльнrск

^льний 
рЕмонт rсf гrювих 

"rд.rй" "*о"JlБi"йrц
ий рЕмонт(моЕрнIзд!я) модульн}лхlндивlдумьних

АльниЙ рЕмонт житлових Будlнкlв рАзом, в тому числI

*н#} 
р€монт (мо.щнзАц|я) модульних ндлвlдуА]rьнlr\

Начмьник Фiнансового упраsлiння /
Валентина вАвРIчинА


