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БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ . 

РІШЕННЯ 

Про затверджеИЮJ Програми енергозбережеННJI по 
гкомунальному підприємству "Служба замовника" 

на 2007-2008 роки 

Заслухавши інформацію директора комунального підприємства «Служба 
замовника" Ковригу П.1. про «Програму енергозбереження по комунальному 
підприємству «Служба замОВНИКа» на 2007-2008 роки», керуючись П.22. ст. 26 
Закову України "Про місцеве самовридуваиии в Украіні", враховуючи пропози
ф! поcriйвої комісії з питань комунальної власності та приватизації, Броварська 
МІСЬка рада 

ВИРІШИЛА: 

І.Затвердити «Програму енергозбережеННJI по комунальному підприєм
ству «Служба замовника» на 2007-2008 роки» ( далі - Міська програма), що 
додається. 

2. Фінансовому управлінюо Броварської міської ради передбачити кош-
ти на фінансування Міської програми в межах призначень на фінансовий рік. 

3. кп "Служба замовника" звітува~ про хід B~O~~. Міської про
грами 2 рази на рік ( липень, грудень) на сесп Б?оваРСЬКОl МІСЬКОI ради. 

4. Контроль за виконанням даного .~1ШеНЮl. ~окласти на заступиик~ 
міського голови Голубовського г. ~ КОМ1СUO З питань комунальНО1 
власності та приватизації. ~ '-р ,8 1н (і 
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ПОДАННЯ: 

Генеральний директор 
кп "СіІу,хсба замовника" 

ПОГОДЖЕНО: 

Начальник управління житлово
комунального господарства 

Виконуюча обов'язки начальник 

юридичного відділу - головний 
спеЦ18ШСТ 

Начальник загального відділу 

Голова посriйної комісії з питань 
комунальної власності та приватизації 

Голова постійної комісії з питань 
соціально-економічного та 
культурного розвитку, бюд>кету 

фінансіВ і цін 

000623 

~овриraп.І. 

с......-___ +-_+_ Голубовський г.п. 

~розовав.о. 

r::h~ Баба-Мірзоєва А.В. 

~==,,"~-~::z.-___ Гнатюк Н.І. 

- __ --1-__ Пелих М.А. 

--~/fJII--- Булка А.В. 



Проrpама еиергозбережеlUUl по KOМVR • 
_.-J -альному mдприемству 

"~базmмовника" 
на 2007 - 2008 роки 

1. Загальні положеlПlJl: 

Міська програма енергозбереження по комунальному Шдприємс-
1'8у "Служба замовника" на 2007 - 2008 роки (далі - Міська програма) 
розроблена на виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 
05.02.1997 року "Про комплексну державну програму енергозбереження 
в україні", " Правил безпечної експлуатації теIDIомеханічного облад
нання " затвердженої Міністерством праці і соціальної політики від 

15.11.2001 року Ng 485 
Головною метою Міської програми є забезпечення надійноcri та 

безпечної еКСШІУатації внутрiпmьО будинкових систем опалення, обла
днання елеваторних вузлів , термоізоляція огороджуючих конструкцій 
житлових будинків та енергопостачання житлового фонду міста. 

Виконання заходів Міської програми дасть можливість продовжи
ти термін безпечної експлуатації внутрішньО будинкових систем опа
лення, обладнання елеваторних вузлів, огороджуюЧИХ к~нструкціЙ жи
ТЛових будинків , енергопостачання житлового ф~~ МІста, та змен
шити витрати енергоносіїв, забезпечити безперебlИЮСТЬ та покращити 
ЯКість надання послуг електрО- та теIVIопостачання. 
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2.3аходп евер~озбережеВВJI по комунаJlЬНОМУ підприємству "Служба замовнвка" ва 2007 - 2008 роки 
Ваймевувавви 38Ходу 
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ВcraиовnеВВSl perymrropiв теМ
ператури на індивідуальних те
мовп nyвпax (lПl) - 72 Шl. 

Пілотна термоЬоmщiJ1 стандар
ТВОГО 4-х під'їздвоro 9-ти пове
рховоro 6y~ з застосуваи
ВJIМ техвологіі "ТЕРМО

шилыl' 
BcтaвoвneВВJI еиерroзберiraю
чих автивандальиих свіТИJIЬВИ
ків ДJIJI освітлеВВJI входу в 
під'їзд та сходових хлітив 

Всьоrо 

Адреса 

з 

6ул.Незвnежвостї,48, 98,12, 
168, 
вул. Оniмnійськв, 2,6в, 7,78, 
9, ІОв, 
вул. Л.Українки, 12 
вул. ЧерIUlXЇВСЬКОГО, 25,25а 
вул. Короленко, 52, 648, 
64-6, 68в, 68-6 
ВУЛ.ГРY1Dевського,17-6, 
вул. Постишев8, 1, 1/3, 
вул. Возз'єднавви, 7, 9, 11 
вул. Лагунової, 11, 18 

вул. Королеико,50 

Житлові буДИВІСИ ЖЕК1-5 

Кошто
рвсна 

вартість 

(орієвт) 

тис.грн 
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1200,0 

300,0 

3113,0 

4613,0 

І Джере.во фівапсуваввR, ТD&:.rpR EKO~OMi- \ ТеРl\IЇИ 
Дер.. Міський Кошти KoDlТll ЧJDUI ОКУПІІОС-

бюджет, бюджет підпрп- інвесто- ефект, в ті, рік 
обласний ємства рів та рік 
бlОДЖет інші дже- тис.гри 

]lма 

567 8 9 10 

1200,0 400,0 з 

300,0 487,0 0,5 

3113,0 615,0 3,2 

4613,0 615,0 6,7 



з. 3аюпочві положеНИJI 

Фінансування заходів МіСЬКОї програми здійснювати в межах за-
тверджених асигнувань на бюджenrий рік з таких джерел: 

- коштів бюджету розвитку міста; 
- коштів цільового фонду бюджету міста; 
- кошnв підприємства; 
- державного та обласного бюджетів; 
- коштів інвесторів та інших джерел, не заборонених законодавст-

ВОМ. 

управлінню житлово-комунального господарства Броварської 

міської ради включати в бюджетні запити коппи (окремим рядком) 
на видатки, пов' язані з виконанням Міської програми. 

Секретар ради 
І.В.Сапожко 



ПОДАННЯ: 

Генеральний директор 

кп "Служба замовника" 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови 

~ '. 

~ П.І. Коврига 

Г .п. ГолуБО8СЬКИЙ 
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