
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

. r;;po внесении змін до рішенни Броварської міської ради І 
BI~ 26.0?2007 NS! 405-24-05.:'ПРо внесення змін до рішення Броварської 
МІСЬКОІ ради NS!295-20-05 вІД 26.04.2007»Про затвердження Програми 

енергозбереження по комунальному підприємству «Броваритеплоеверro
мереж&» на 2007 рію) 

Заслухавши інформацію директора комунального підприємства "Брова
ритеплоенергомережа" Коршак О.В. про внесення зміни до «Програми енергоз
береження по комунальному підприємству "Броваритеплоенерroмережа" на 
2007 рію), керуючись п.22 ст.26 Закону Украіни "Про місцеве самоврядування в 
Україні", враховуючи пропозиції постійних комісій з питань комунальної влас
ності та приватизації та з питань соціально-економічноro та культурного розви
тку, бюджету, фінансів та цін, Броварська міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни до рішення Броварської міської ради від 26.07.07 року 
.N'S! 405-24-05 <<Про внесення змін до додатку до рішення Броварської міської 
ради від 26.04.2007 року NS! 295-20-05 <<Про затвердження Програми енергоз
береження по комунальному підпр ... иємству ... <<Броваритеплоевергомереж&» на 
2007 рію>,виклавши додаток 1 в НОВІИ реД8КЦІІ.,що додається. 

2. Контроль за виконанням цьоro РІшення покласти на заступника 
міського голови Голубовського Го.п. 

Секретар міської ради 
І.В.Сапожко 
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М. Бровари 
від 2.!. 08. 01 
НІ '~S"-2b- о( 

.. ' .. 
\ о • о 

.• ! . 



ПОДАННЯ: 

Директор 

кп "БроваритеІШоенергомережа" О.В. Коршак 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови г.п. Голубовський 

Начальник фінансового управління rl-~ А.М. Зеленська 

Голова постійної комісії з питань 
соціально-економічного та культурного 
розвитку; бюджету, фінансів та цін 

Голова постійної комісії з питань 
комунальної власності 

та приватизації 

Виконуюча обов'язки начальника 
юридичного відділу-

.... .. 
головнии спеЦ1ал1СТ 

Начальник загального ввідділу 

J 

Виконую:ча обо~'язки начальНиКа " ,,:.1 
управління житлово-комунального 
господарства 

000782 

А.В. Булка 

М.А.Пелих 

А.В.Баба-Мїрзоєва 

Н.І. Гнатюк 

А.П. Смалько 



ЗАХОДИ 

АО р ..... е .......... ро_ре .... ,ко .. 
міської РВАВ 
від 2.3.'Jg.01 »- 435-2(;-05 

ев~rозбережевВJI по комуваJJЬВОМУ підПРНЄМСТIІУ ~<Броваl!нтеПJJоеверrомережа» ва 2007 рік 
ХІ І Адреса І КОІПТО- Джерело ФіиаисуваиВJI, mс.гри ЕКОИОllі- TepIIЇВ 
піп НаііменуваRВJIЗПОДУ росиа Держ. Міський KOIOТlI Кошm чиой окуовос-

вартість бюджет, бюджет ощоро- інвесто- ефект, в ті, рік 
(орієвт) облаСВ.IЙ ємства рів та рік 
mс.гри бlОДЖет іиші дже- ТІІС·ГРВ 

рела 

1 , 2 . - 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 \ Модервізвціи хімводоочистки' вул .• НезaneжRості,26 226,1 226,1 61,0 3,7 
ва котельві по вул. НезaneжRос-
ті,26 

2 \ У ставовка хімічної Д!=аераціі ва І вул.Кірова,96 
котельві по вул.Кірова,96 

3 'ВставовлеВНJ1 системи автома-' вул. Красовського,16, 
тичвоro регуmoв8ВВJ1 процесу 

Зroоавви пanивa котельній: 
4 'ВставовлеВJUI системи автома-' вул. Шевчевко,21 

тичвого регуmoвВВВJI процесу 

Зroр8ВВJ1 палива ва котельній: 
5 \ ВставовлеВВJI системи автома- І вул. l<иівська,296 

тичвоro реrymoВВВВJI процесу 

Зro~ВВВJI палива ва котельній: 
6 'ВСТ8ВовлеВВJI системи автома-І вул. Горького,1 

тичвоro регуmoвВRВJI процесу 

зroрВВВJI палива ва котельвій: 
7 'Вставовлевви системи автома-' вул. КраСОВСЬІСого,2 

тичвоro регуmoвВRВJI процесу 

ЗroрВJIВJI палива ва котельвіі: 

Секретар міської ради 
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І.В.Сапожко 



ПОДАННЯ: 

Директор 

кп "Броваритеплоенергомережа" О.В.Коршак 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови Г.ПІолубовсьІСИЙ 
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