
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАдА КИІвськоJ ОБЛАСТІ 
РІШЕННЯ 

с 
Про BHeceHH~ змін до рішення Броварської міської ради І 

Н!! 589-32-05 вІД 14.01.2008 р."Про затвердження Програми 
перспекти~ного розвитку теплопостачання міста та впровадження 

енергозбеРІгаючих технологій по КП "Броваритеплоенергомережв» 
на ІС - півріччя 2008 року" 

Заслухавши інформацію директора комунального підприємства "Брова
РI1Теплоенергомережа" Коршак О.В. про внесення зміни до «Програми перспе
КТlіВНОГО розвитку теплопостачання міста та впровадження енергозберігаючих 
технологій по кп "Броваритеплоенергомережв» на ІС - півріччя 2008 року», ке
руючись п.22 ст.26 Закону України" Про місцеве самоврядування в Україні", 
враховуючи пропозиції постійної комісії з питань комунальної власності та 
приватизації та постійної комісії з питань соціально-економічного та культур
НОГО розвитку, бюджету, фінансів та цін, Броварська міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни до рішення Броварської міської ради Н!!589-32-05 від 
.14.01.2008 р."Про затвердження Програми перспективного р.~звитку т~плопо
tтaчauня міста та впровадження енергозберігаючих ~еХН~ЛОГІИ по кп Брова-
Р ІС •• 2008 року" ІЗ ЗМІНою назви в заходах 
RТeПJIоенергомережа» на - П1ВРIЧЧЯ , . б. 
Завдання п.2 «Впровадження автоматизованої системи контролю І о ЛІКУ енер-

ropecypCiB (АСКОЕ»); ного розвитку теплопоста-
2 З . о «Програми перспектив : атвердити ЗМІНИ Д • чих технологій по кп "Броварите-

чании МІста та впровадження енергозбеРlraIO . 1 
ППо с ., 2008 року» ЗГІДНО з додатком . 
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ПОДАННЯ: 

Директор 
" кп "Броваритеплоенергомережа 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови 

Виконуюча обов'язки начальника 

житлово-комунального господарства -
заступник начальника управління 

~иконуюча обов'язки начальника 
фінансового управління -
заступник начальника управління 

Голова постійної комісії з питань 
комунальної власності 
та приватизації 

Начальник юридичного відділу 

НаЧІІ.ІІЬНИХ зaraльноro ВВil1JJJлy~ 

ronoBa постійної K~мiciї з питанЬ 
соціально-економічного та КУльтурного 
розвитку, бюджету, фінансів та цін 
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перспективного розвитку теПJJопоста .. анвв міста та впроввдженвв енергозберігаючих техВОJJОгій 
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2.. Мета: Yдocкoвane1lВJl обnixy ВПРП пвпивво-еверreІиqвих ~ecyp~iв 
3авдапвв: PЄКDHcmpYKЦiв коmenьн"" 3 устаНОtlКОЮ но."" а.тол.аllIlDо.ан"" CUCJIIf!JI' контролю і 
06лїКJ1 eRЄJJlOpeCJ1lJCЇ. 
ПО1Cll3ВDICD: 
Об'єм: 'ІеІШOnїЧИnЬ1lИКИ - 51 ОД0, enепропїчиnьвики - 177 ОД., водоміри - 150 ОД0, газові ПЇЧИJlЬНИКИ -
18 ОД0 
Обспи фіваисувавва: BCЬOro, тис. rpB 4200,0 4200,0 
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ПОДАННЯ: 

Директор 
кп "Броваритеплоенергомережа" О.В. Коршак 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови г.п. Голубовсьпй 



БРОВАРСЬКА МІСЬКА РА ПА киІ 
~ 8ськоІ ОБЛАСТІ 

" КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТво 
БРОВАРИТЕПЛОЕНЕРГОМЕРЕЖА" 

07400, Київська область, м. Бровари вул r 
plр 26002000140001 в БроварСЬКій філії y~. р:шевсмького,зl1, теn.факс. (294) 4-11-01 

•• ,.11І анку ФО32J808КодОКПО1371І949 
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Про внесеНЮІ змін в «Програму 
перспективного розвитку тепnопостачанНJl 

міста та впровадження енергозберігаючих 
технологій по кп «Броваритепnоенергомережа» 
на r - півріччя 2008 року» 

Секретарю міської paдll 
Сапожку І.В. 

Шановн",; lzорю ВаСlиІ60ВІІ"уl 

Просимо Вас винести на розгJUlд найближчої сесії Броварської міськоі ради 
зміни в (dIporpaмy перспективного розвитху теплопостачання міста та впрова
ДЖеllUJI енергозберігаючих технологій по кп «Броваритеплоенерroмережа» на 18 
-півріччя 2008 року», а саме: 

1. В ПУНЮnU 2 Заході(J ;МІінШІ'" нм., Завдан/ІЛ ІІа: 
· «Ре~онстрYIЩЇJI котельних з установкою нових автоматизованих систем контро-

J1JO 1 обліку енергоресурсів» 

3 nOBtlZOIO J 

Диреnор О.В.Коршак 
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