
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г Про BHeCeHНJI змін до .. Програми енергозбережеННJI ~ 
комунальному підприємству "Служба замовника" 

на 2007-2008 роки" 

1·5 

Розглянувши подання начальника управління житлово-комунального го

сподарства Морозової В.О. від 04.10.07р N!!02-427 про внесення змін до «Про
грами енергозбереження по комунальному підприємству «Служба замовника» 
на 2007-2008 роки», керуючись п.22. ст. 26 Закону Украіни "Про місцеве само
врядування в Украіні", враховуючи пропозиції постійної комісії з питань кому
нальної власності та приватизації та з питань соціально-економічного та куль
турного розвитку, бюджету, фінансів та цін, Броварська міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни до "Програми енергозбереження по комунальному під
приємству "Служба замовника" на 2007-2008 роки ", затвердженої рі
шенням Броварської міської ради від 26.07.07 N!! 406-24-05, виклавши 
п.2 в новій редакції (додається). . . 

2. Контроль за виконанням даного р1ІПення попасти на заступника 
міського голови ГолуБОВ9Р.JCОFG~:Б:.. .. 
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Секретар ради :'s Vl~~~ І.В.Сапожко 
о- !.JI 

М.Бровари 
від !l6sfee+1;/d,f~ . 
НІ !I/'/-JJ'- р.г=:-' 

• ." О'. о' 0."// 
9й . ,~~,f.7 . . ,.' 

о -' 



ПОДАННЯ: 

Начальник управління 
житлово-комунального господарства 

ПОГОДЖЕНО: 

;а4 -- В.О.Морозова 

Заступник міського голови г.п. Голубовський 

Начальник фінансового управління ~.M. Зеленська 

Начальник ІОриди'lИоro відділу ~4? І.Г.Лавер 
Виконуюча обов'язки начальника 

загального відділу - головний спеціаліст 

Голова постійної комісії з питань 
ко~альноївласності 
та приватизації 

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

000996 

М.А. Пелих 

А.В. Булка 



Заходи 

Додаток 

до рішеНВJI Броварської 
міської ради 

від 25.10.08 Х!! 473 .. 28 .. 05 

енергозбереженви по комунальному підприємству "Служба замовника" ва 2007-2008 роки 

'п 

1 

ИаймевуваИНR зводу 

2 

Встаиовлевии реryлвторів 

температури на івдивідуаяь

НИХ теплових пунктах (ІТП) 
-35 шт. : 

Адреса 

3 

.1 І ВстаиовлеВIUI реryшrroра тем- І буЛЬВ. НезВJIежиості ,3в, 
пера1УРИ ва індивідуальному 
теплово.!ІУ nyвкri (ІТІІ) 

.2 І ВстаиоВJIeВIUI perymrropa тем- І вул. Олімпійська, 7 
ператури ва індивідуальному 
тепловому nyвкri (ІТІІ) 

.3 І ВставовлeВIUI perymrropa тем- І вул. Олімпійська, 9 
пера тури на індивідуальному 
теПЛОВQ~_ ~ (IТIl) 

.4 І ВстаиовлеВВJI perymrropa тем- І вул.Гагаріна, 1 
ператури ва індивідуВJIЬному 
теШІовому nyвкri (IТIl) 

Коштори
сиа вар

тість (орі
євт) 
твс.грн 

4 

640,0 

18,0 

18,0 

18,0 

18,0 

Джерело фінаисуваиИJI, ТJIc.rpH Економі-

Дер.. Міський Кошти КОШТІІ ЧНІІЙ 
бюджет, бюджет підпрн- інвесто- ефект, в 
обласннй ємства рів та рік 
бюджет інші дже- ТJlC.ГPH 

рела 

5 6 7 8 9 

640,0 200,0 

18,0 

18,0 

18,0 

18,0 

Термін 
окупнос

ті, рік 

]0 

3,2 



І 1.5 ВcraновлеВIUI регуJiятора теМ- вул.Гагаріна , 2 18,0 18,0 
пера тури на індивідуальному ._-
тепловому иУаАl"l (IТН) 

l.б ВстаиовлеВВJI peГYJUlТOpa тем- вул.Гагаріна , 3 18,0 18,0 . . 
ператури на 1ИДИВщуальному 

• оо. 

тепловому иУllAl1 (IТН) 

1.7 ВстановлеВВJI peГYJUlТOpa тем- вул.Гагаріна, 5 18,0 18,0 
ператури на індивідуальному --
тепловому АА. '1IA1~ (ІТП) 

1.8 Встаиовлеиви регушrroра тем- вул.Гагаріна, 8 18,0 18,0 
ператури ва індивідуальвому .-тепловому (ІТИ) 

1.9 ВставовлеВВJI регушrroра теМ- вул.Г~ріва , 9 18,0 18,0 
пера1УРИ ва індивідуальному .-тепловому (1ТИ) 

1.10 ВставовлеНВJI регушrroра тем- вул.Гагаріва, 10 18,0 18,0 
пера1УРИ ва індивідуальному 

І ._-
тепловому иУаАll (1"1'11) 

1.11 Вставовлеиви peГYJU1ТOpa теМ вул.Гагаріна, 11 18,0 18,0 
пера тури ва індивідуальвому 
тепловому . (I'Пl) 

1.12 ВcraвовлeввJI peгyJU1ТOpa теМ- вул.Гагаріна, 12 18,0 18,0 
пера тури ва індивідуальвому 
тепловому l1YIIA1~ (I'Пl) 

1.13 ВcraвовлeВIUI peГYJUlТOpa тем- вул.Гагаріва, lб 18,0 18,0 
ператури ва індивідуальному 
тепловому l1YIIA1~ (ІТП) 

1.14 ВстаиовлеВВJI регуmrrора тем- вул.Киі:всьха, 292 18,0 18,0 
ператури ва індивідуальному 

.~ 

тепловому "УІІАll (ІТИ) 

1.15 ВставовлеВI:UI peГYJUlТOpa тем- вул.Киі:всьха, 294 18,0 18,0 
ператури на індивідуальному 

'МУ • I'r~ теплово -Р'_ ••• (1Н!) 

1.16 ВставовлеВВJI регуmrrора тем- вул.Киі:всьха, 300 18,0 18.0 
пера тури на індивідуальному . 



тепловому п:yюcri (ІТП) 

1.17 ВстаиовлеllИJl peГYJlJlТOpa тем- вул.Київська, 3006 20,0 20,0 
пера тури на індивідуальному 

.,. .......... 
теПЛОВОМУ tlTll) 

1.18 Вcraвовлеиви регушrrора тем- вул.Київська, 302 20,0 20,0 
пера тури ва індивідуальному 
тепловому . (lТIl) 

1.19 Вcraвовлеиви реryшrrора тем- вул.Киі:вська , 31 Оа 18,0 18,0 
І пера тури ва іидивiдyanьному 

.~ 

тепловому U.YDI\.II tlTll} 

1.20 ВставовлеВВJI реryшrroра тем- вул.Королевхо , 49 18,0 18,0 
ператури ва іидивiдyanьвому .-тепловому U.YDI\.I~I (lТll) 

1.21 ВставовлеВВJI регушrroра тем- вул.Короленко , 51 18,0 18,0 І 

ператури ва івдивiдyanьвому 
)'МУ .-теплово IIY~II t1~lllJ 

1.22 ВставовлеВВJI реryшrroра тем- вул.Королевко , 53 18,0 18,0 
ператури ва івдивiдyanьиому . ,..-.;... 
тепловому IIY~II tI1l1) 

1.23 ВставовлеВВJI регушrroра теМ- вул.Королевко , SS 18,0 18,0 
ператури ва івдивiдyanьному 
тепловому UJ'DAA~ (lПl) 

1.24 ВстаиовлеВВJI реryшrroра теМ- вул.Короленко , S9 18,0 18,0 
пера тури ва індивідуальному 
теПЛОВОМУ IIY~.i~ (1111) 

1.2S Вставовлеиви регушrroра тем- вул.Короленко , 61а 18,0 18,0 
пера тури ва індивідуальвому 
тепловому . (lйij 

1.26 Встаиовлеиви реІУmrrора тем- вул.КоролеJП(О , 63 18,0 18,0 
ператури ва іидивiдyanьвому 
теПЛОВОМУ uJ'.IUU~ (11111 

1.27 Вcraвовлеиви perymrropa теМ- вул. Чкалова, 16 18,0 18,0 
пера тури ва індивіду8JIыІму 
тепловому и)'~.i~ (ІТП) 



] .28 І ВстановлеИИJI perymrropa тем- , вул. Лагунової, 1 
пера тури на індивідуальному 
тепловому пувпі (ІТП) 

1.29 'ВставовлеННJI perymrropa тем- І вул. Лагунової, 5 
ператури ва індивідуальвому 
тепловqму пvнпi aтrn 

1.30 І ВстаиовлеННJI регуmrroра тем-І вул.Красовського,8-а 
ператури ва індивідуальвому 
тепловому пувпі (lТІ1) 

1.31 І ВстаиовлеВВJI регуmrrора тем-І вуп.КytyЗова,20/2 
ператури ва індивідуальвому 
тепловому 1'1VIПl"'rї l"r1"I"n 

1.32 І ВcraвовлеВВJl регуmrroра тем- І вул.І<ірова, 36 
ператури ва індивідуальному 
тепловому пувпі (ІТП) 

1.33 І ВставовлеВВJl регушrroра тем- І бульв. Незапежвоcri , 2 
ператури ва індивідуальвому 
теплово~ IlVВlCl'Ї ат - 2 шт 

1.34 І ВставовлеВВJI реryшrroра тем-І бульв. Незапежвоcri ,10 
ператури ва індивідуальвому 
тепловому пувпі (lТІ1) 

2 J Придбання котла на твердо- І вул.Кутузова, 2 
му ПaJJиві з дроБИJIЬНОЮ 
устанОВКОЮ на базу ПЇДПРІІ-
ємства 

3 ВстаНОВJIення енергозбеРі-1 Житлові БУДIIНКI. ЖЕК 
гаю'ІІІХ антввaRд8JlыuIx сві- 1-5 

18,0 

18,0 

18,0 

18,0 

18,0 

40,0 

20,0 

560,0 

3113,0 

ТИJlЬНIIКЇВ ДJIЯ освітлеННR 
входу в під'їзд та аоДОВIІХ 

клітин ~i~ 
Всього rt~ ~~~~~:9~ 

Секретар ради 

18,0 

18,0 

18,0 

18,0 

18,0 

40,0 

20,0 

560,0 280,0 2,0 

3113,0 І 615,0 5,0 

4053,0 1095,0 10,2 

І.В. Сапожко 
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~ L РОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИfвськоl ОБЛАСП 
~O) 

УпраВJJіння ЖИТЛОВО-комунального господарства 
07400, Київська область Б 

,М. ровари, вул. Гагвріва, 8-а, т/ф 6-04-13, т. 5-20-16 

Від R'I@It/Jд.r N!! tJ~-~ 
HaN!! за 

Про внесення змін в "Програму 
Енергозбереження по комунальному 
Підприємству "Служба замовника" 

ПОДАННЯ 

Міському голові 
Антоненку в.о. 

Шановний Вікторе ОJJександровичу! 

Прошу Вас винести на розгляд Броварської міської ради питання "Про 
внесення змін в програму енергозбереження по комунальному підприємству 
"СЛУ-АСба замовника". 
у зв' язку з уточненням переліку будинків комунальної власності на яких будуть 
встановленні терморегулятори температури кількість будинків зменшено до 35 
одиниць, тому прошу зменшити обсяги фінансування на 560,0 тис. грн .. та 
визначити їх в сумі 940,0 тис. грн .. 

І 

Нача.іlЬНИК управління в.о. Морозова 
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