
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА київськоІ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

Г Про затвердження «Програми перспективного розвиткуІ 
теплопостачання міста та впровадження 

енергозберігаючих технологій 
по кп "Броваритеплоенергомережа" на не - півріччя 2008 року 

Заслухавши інформацію директора комунального підприємства «Брова
ритеплоенергомережа» Коршак О.В. про хід виконання «Програми перспекти
вного розвитку теплопостачання міста та впровадження енергозберігаючих 
технологій по кп «БроваритеплоенергомереЖ8» на ІС - півріччя 2008 року», та 
<dIporpaмy перспективного розвитку теплопостачання міста та впровадження 
енергозберігаючих технологій по кп «БроваритеплоенергомереЖ8» на ПС 

- пів
річчи2008 року керуючись п.22. ст. 26 Закону України "Про місцеве самовря
ДYВВННJI'B Украіні", враховуючи пропозиції постійних комісій 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. Інформацію директора кп «БроваритеплоенергомереЖ8» Коршак О.В. 
ПРО «Програму перспективного розвитку теплопостачання міста та впрова
reH~ ~неРГОЗберігаючих технологій по кп «Броваритеплоенергомережа» на 
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~ Та Впровадження енергозберігаючих технологій по кп «Броваритеплоенер
:~ережа» ва П~ - півріччя 2008 року» ( Далі - Міська програма -, Додаток 2), 
",о АОдається. 
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Додаток 1 

, Інформація 

про ВI.конання «ПрограМIІ перспеКТІІВНОГО РОЗВІІТКУ теплопостачаНllЯ міста та 
впровадження енергозберігаlОЧllХ технологій В кп 
cdJроваРllТеПJlоенергомережа» на ІС півріччя 2008 року.» 

Відповідно до Програми перспективного розвитку теплопостачання міста та 
впровадження енергозберігаючих технологій на ІС півріччя 2008 року затвердженої 
рішенням сесії N!!726-З6-05 від 24.04.08р. виконано слідуючий об"єм робіт: 

п.l. По реконструкції котельних проведено тендер та заключений договір на 
ВИІ(ОНaнвJI робіт. Розроблена проектно-кошторисна документація. Демонтовано 
обладнання та встановлено нові котли на котельних по вул.Кyryзова, 77/1, 
ПОШТОВИЙ,6/1, Кірова,З/I. 

п.1. Реконструкція котельних з установкою нових автоматизованих систем 
КОН1'роmo і обліку енергоносіїв (АСКУЕ) - не виконано, в зв"язку з відсутністю 
фінансування. 

п.3. Капітальний ремонт котла ПТВМ-50 
.. проведено тендер, заключен о договір та виконано роботи на суму 724 тис.грн. 
п.4. Реконструкція теплових мереж: 

.. не виділено кошти з державного бюджету. 
п.5. Капітальний ремонт теплових мереж: 

.. проведено тендер, заключено договір, виконано робіт на суму - 640 ТИС·ІРн. 
п.6. Капітальний ремонт магістральної теплової мережі по вул. НезалеЖНОСТІ: 

.. закуплено труби Ду-500, роботи розпочнуться після погодження строків 
3YDВвки гарячого водопостачання. 

п.7. Реконструкція теплоnyнктів: . 
. .. виділено кошти з державного бюджету в сумі - .1890 тис.грн. та СПІВ 
ФІНансування з місцевого бюджету в сумі 284 тис.грн. Підготовлена проектно-
~О1l1Торисна Документація, замовлено обладнання. .' . 

n.8. Закупівля попередньо ізольованих труб - ВІДПОВІДНО до графІКУ ремонту 
1tl1Jtових мереж. Отримано по заявці підприємства труб в ІШУ на суму 2028 
11Іс·rpи. 

n~9.10. для підготовки теплового господарства ДО осінньо-зимового періоду 
ано матеріалів і обладнання на суму - З50 тис.грн. 

~.11. Зaюnoчено договір на відновлення асфальтового покриття з кп «Служба 
~-. Виконано робіт на суму - 146 тис.грн. . 
,Для підвищення надійної роботи ПІдприємства та оновлення 

.. екс ОРТНоro парку придбано: 
.. atro~a~p «Борекс» - 211,8 тис. грн. 

об1ЛЬ <<Газель» - 77,0 тис. грн. 
~ 

"0 /J /') 'ДllpekТopa ~_ С.В.Сафронов 



Затверджено 
Рішення 

ДоцаТОК2 

Броварської міСЬКОї ради 
від .,1R ор r1f 
N2 Я5f-PJ~>ff 

Проrpама перспективного розвитку теІШопостачанни міста 
та впровадження енергозберігаючих технологій 

по кп "Броваритеплоенергомережа" на ІІе - півріччя 2008 року 

1. Загальні положення: 
Міська проrpама перспективного розвитку теІШопостачання 

мicra та впроваджеЮІЯ енергозберігаючих технологій по кп 

"БроваритеШІО- енергомережа на Пе - півріччя 2008 року (далі - Міська 
програма) розроблена на виконаЮІЯ Постанови Кабінету Міністрів 

України від 05.02.1997 року "Про комплексну державну програму 
енергозбережeЮDI в україні", "Правил безпечної екcrшyатації 
теШlомеханічного обладнаЮІЯ" затвердженої Міністерством праці і 

соціальної політики від 15.11.2001 року N2 485 
Головною метою Міської програми є забезпечення надійності та 

безпечної екcrшyатацїї теІШОВИХ мереж, обладнання котелень та 
центральних теплових пyнкriв міста. 

Виконання заходів Міської проrpами дасть можливість 
npодовжити термін безпечної екcrшyатації теІШОВИХ мереж, 
обладнання котелень, центральних теІШОВИХ пунктів міста та 
зменшити витрати енергоносіїв, забезпечити безперебійн:ість та 
ПОkpащити ЯIdсть надання послуг теШІопостач8ННЯ. 



~ ~ &3АХОДИ _,.,..,.. ~ ..................... _ .. _ міста та варо_Н. енерrD3бері .... ючmt техноаоп. 
по юr «в оаа nтеплоеве гоне еж8)) на Ir - пів іЧЧR 2008 ік 

Проrpаа.а 
раО1\1 в TO~ Чlle.JIі: Економ. 

заг. фонд ефект, 
тп~.rpн 

1 234 

Котельні 

І.Мета: Заміна фізично і морально застарілого устаткування на нове прогресивне обладнання, ве забезпечує високий техніко-економічний рівень 
виробництв&. 

Завдаввв: РеКОНСlllР"КІ(ЇВ коmел6НІІХ 11О вул. КlІї.с"ка, 225, .УЛ. КIІЇ.С6ка, 15311, .УЛ. Кутро.а, 6, 
qл. Кутузова, 77Л, .УЛ. CipKa,7ll, "роtl. ПОllm'ОВlllї, 6/1, вул. Кірова, 311 J усmШІОВКОЮ НОВІІХ CJlчаСІІІL~ 
екологічно чистих копиї. 

Показники: 

ОБCJП"И фінансування: всього, тис. грн 

в т.чо державний бюджет, тис. грн 

міський бюджет, тис. грн 

3ношевїС1:Ь обnaдв8ИИJl: 1000" 

Економічній ефект: економія паливно-енергетичних ресурсів (природний газ), тис. грН. 

2. Мета: Удосконалення обліку витрат паливно-енергетичних ресурсів 

Завдання: PeKOIICIIIPYKI(ЇR котел61111Х 3 УС1lJано_кою 110811% QвтОАrа""IЗО_QIIІI% CIICIIIl!Jlr контролю і 06-
л~ ellepzopecypc;_ 
ПоказВDICD: Об'єм: теплолічиnьники - 51 од., електролічильники - 177 ОД., водоміри - 150 од., газові лі
чильВИ1СИ - 18 од. 
Економічній ефект: Економія енергоресурсів (природний газ - 2376 тис.~ , електроенергія -
475 тис.кВтroД, вода - 6,3 тис.~ ) 
2.1. КотЄЛ"'1R 110 вул.Кіро"а, 96 

Обcиrи фінаисувания: всього, тис. гри 

міський бюджет, тис. грн 

3570,0 3570,0 

3570,0 3570,0 

1346,0 

1621,0 

256,8 256,8 

256,8 256,8 



2 3 4 , 
J 

~ ~ К---..61111 ,,0 фиа. HeltZlllUllWot:llll, 2tIЛ 237,5 237,5 r 06CJ1ГН фїll8llCYJJ8lIIlIl: JICltoro, тис. ІрИ 
237,5 237,5 

, ~Chюdi бюджет, ТИСо rpи 

2.3. КоmІ!Л61U1 по 6JUl. КРIlСО.С6ного, 16/1 І 

ОБCJП'И ФіИaRСУВaRIUI: BC&Oro, ТИС. гри 273,6 273,6 
, 

міський бюджет, тис. гри 273,6 273,6 

1.4. коmєлыul по syл. Красо,ського, 2/1 

ОБCJIГИ фікаисув8JllU[: BCLOro, тис. грн 177,6 177,6 

міський бюджет, тис. гри 177,6 177,6 

2.5. коmєлыlll ПО syл. Горького, И 

О~CJП'И фіваисув8JllU[: BC&Oro, тис. грн 215,9 215,9 

міський бюджет, ТИС. гри 215,9 215,9 

2.6. коnaелыlll ПО вул. КУПry:JО.Il, 77/1 

І Обcяrи фінаисyвaиИJI: всього, тис. гри 153,5 153,5 

міс&киі бюджет, ТИС. гри 153,5 153,5 

2.7. Коnaєльноlпо провул. ПО'lfnaО'IІ'Ї, 611 

Обспи фіваисув8ИJU1: вс&ого, ТИС. грн 177,3 177,3 

міський бюджет, ТИС. гри 177,3 177,3 

2.8. коmєлыlll по вул. Кіро,а, 3/1 

Обспи ФіваиСУВ8RIIJI: вс&оro, ТИС. ГРИ 165,2 165,2 
міський бюджет, тисо ІрИ 165,2 165,2 
2.9. Коmєльноі 110 вул. Шг''ІгllК/l, 2Н1 

ОБCJIПI ФінаиСУВ8RIIJI: вс&оro, ТИС. ІрИ 215,9 215,9 



2 З 
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J 
215,9 

/" 
215,9 

І мiC6lal/l6~ rвc. 'рВ 

f z.~o. X."It/VI6N.r по qII. І.гОNIIIIІ, 2/.1 
153,5 

06cвrв фівaucyDВВIDI: BCJiOro, тис. ІРИ 
153,5 

МЇCJiJCllЙ бюджет, тис. ІрИ 153,5 153,5 

2.11. КОlllельноі 110 6JUl. LCipHfl, 111 

ОБCJIГИ фінансув8ИНJI: всього, тис. гри 153,5 153,5 

міський бюджет, тис. гри 153,5 І5З,5 

2.12. КОlRельної 110 вул. КUЇtlс"на, 153/1 

Обcяrи фінансування: всього, тис. грн 190,5 190,5 

міський бюджет, тис. грн 190,5 190,5 

2.13. Котел"ної ПО tIJVl. Кіро_а, 47/1 

ОБCJП'И фівансув8ИНJI: всього, тис. грн 215,6 215,6 

міський бюджет, тис. грн 215,6 215,6 

2.14. Котел"ноl по вул. Кш-"с""а, 64/1 

ОБCJП'И фінавсувании: всього, тис. грн 151,1 151,1 

міський бюджет, тис. грн 151,1 151,1 

2.15. Котел"IfОЇ по вул. Kиltlc""a, 2966 

ОБCJП'И фіиавсув8ВlUl: всього, тис. гри 184,7 184,7 

місьtaIЙ бюджет, тис. rpH 184,7 184,7 

2.16. Котельної по "ул. K"rвc""a, 225116 

Обспи фівансув8ВИJl: всього, тис. rpH 159,0 159,0 

міський бюджет, тис. rpH. 159,0 159,0 



2 3 4 
J 

І 
/2.Z7. Х.,.,,6НоІ' п. ~ 8t»a1lR6HfI, .ІО 

153,5 153,5 
06CJU1l фів811СYJJlllUUl: ВСЬОГО, тис. ІрИ 

153,5 153,5 
міськиіі бюджет, тис. ІрИ 

2.18. KORlгR6110Ї по вул. К;ynIPOBfl, 6/і 

ОБCJIПI фівавсув8IПIJI: всього, тис. грн 153,5 153,5 

міський бюджет, тис. грн 153,5 153,5 

2.19. KonrгR6HO; по вул. ЛеНІІНfl, ВО/І 

Обспи фівавсув8RНJI: всього, тис. грн 214,0 214,0 

міський бюджет, тис. грн 214,0 214,0 

2.20. ЦенmРIІЛ6НllЙДllсnеnrчеРС6I(І"; lаунюn 

ОБCJII'И фівавсув8RНJI: всього, тис. грн 299.9 299.9 

міський бюджет, тис. гри 299.9 299.9 

2.21. Pel(OllcmpYI(I(ЇR calcnaf!JIlII 06ліку елею,ара,чно; ellepzi1 

Обспи фівавсуваиви: всього, тис. грн 297,9 297,9 

міський бюджет, тис. грн 297,9 297,9 

3. Мета: Заміва конвективноі частини котла ПЇCJUI 12 років експлуатації. 

Завдавов: КfllаїmIlЛ6НUІ; pf!JIlOllm I(OllUlfl ПТВМ - 50 J& 2 l(оmел6НО; по 6ул. НЄЗlІЛl!3ІСносmї,26/1 

Показomm: 

ОБCJll1l фіиавсувВННJI: всього, тис. грн 1300,0 1300,0 
в т.Че державний бюджет, тис. грн - -
міський бюджет, тис. ІрН 1300,0 1300,0 
Зноmевїcтr. коивеlC'l'ИВИоі частині 100% 
Економічній ефект: EKOHOMЇJI природного газу 208,0 

-



2 3 4 1 
І 

/ 
{Теплові мережі 
~ 4. М ...... 3'.,.."..". ТCJlJIOВi мережі по ВyзL Юрова та Гвrapiвв, pDЗ~ теплоВУ Мережу ПО ВУЛ. Гpymeвcькoro Воз'ЄДII8IIВR .... під'єднати во-
Bo6yдOВ1f, при цьому скорочyzотьCJI відстань до споживачів, зменшуються витрати електроенерriї та збільшується строк експлуатації теплових ме-
реж до ЗО років. Проектно-кошторисна документація DOЗроблен8, погоджена та ПJJойшnа експертизу. 

Заадаппв: PeНDHcmp'y"'(ЇR nlt!IUlOIlIIX .IIIt!pDIC.II1. БРОllар" 

ПОК8Звпкп: 

ОБCJIГИ фіН8RСуваввя: всього, тис. Ірн 1400,0 1400,0 

в т.ч. державний бюджет, ТИС.Ірн 1260,0 1260,0 

міський бюджет, тис. ІрИ 140,0 140,0 

Економічній ефеп: НадііЬПсть теШІопостачанRJI, економія електроенерriї 
І 

80,0 

5. Мета: Перекласти теплові мережі. 
3aBAallllR: КаlJ;mалЬНUJЇ РI!AIОНDI Dlt!IUIOIlIIX .IIlєpDIC 

Показвmш: 

Обспи фінансуваиви: всього, тис. Ірн 2290,0 2290,0 
в т.ч. державвиіі бюджет, тис.ІрИ - -
міський бюджет, тис.rpИ 2290,0 2290,0 
Зношеність - 100% 
Економічній ефект: ІІідвищеВRJI пості теплопостаЧ8НRJl, змевшеВRJI витрат на ремонт теплових мереж, 253,0 
тис. грн. 

6. Мета: BїдвoвneнRJI аварійної мariстральної теплової мережі. 
Завдаввв: КаlJ;mалЬІІ"'Ї PI!AIOIIDl Jtlаz;сmралЬНОll1Jt!ІUlОllоl.11It!Рt!3Iсі по 6ул •• Наалt!3IСІІОСIIJ; 

Показвики: 

Обcsrи ФінанСУВВИВJl: всього, тис. І'рн 960,0 960,0 
в т.ч. державиий бюджет, тис.l'рн - -
міський бюджет, ТИС.l'рн 960,0 960,0 
Зношеність - 100% 
Економічній ефект: ПідвищеВRJI пості теплопостач8JПUI, зменшеНВJI витрат на ремонт теплової мережі 
тис.I'рИ. ' 106,0 
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F - них теlШових пунхтїв З заміною MOP8JIЬHO та фізично застарших D1AU"PlваЧ1В на сучасm !z.? Jt!I"..: про.до~ po60ry по рекоНС1рYJЩаа I(~=ocтi облвдн8IПUI та встановnевия електРохімічної обробки гаРJIЧої води 
IZЛВC7'ШIWJТЇ rerzло06МiН1lJ1lQl з мeroю ЗНJfИенкк ене 

І ЗIJВДlJllll.: hлООIlСnIРJlIlI(ЇR nII!IUIDnJlHНlllill, АІ. БРОlltlр" 
І ПохазПIІКlI: 

Зношеність - J 00% 
Екоиомічній ефект: Ехоиомія П8JIИВио-еиерremчних ресурсів, тис. Іри. 

. 164,08 

7.1. PeKOIICIIIPYKIfїR ІІІеIUlОПУНЮlIJ1, АІ. Бровари, вул. НезllЛе3lсност;, 7Л 
ОБCJП'И фінансувaнJIJI: всього, тис. ІрИ 299,730 299,730 

В т.ч. державиий бюджет, тис. ІрИ 217,2956 217,2956 

міський бюджет, тис. ІрИ 82,4344 82,4344 

7.2. PeKOHcтpYKЦЇR nrеIUlОIIУIІЮlIJ1, АІ. БроваРІ" вул. Пости",ева, 1/1 
ОБCJП'И фіиансуванНJI: всього, тис. ІрИ 294,190 294,190 
В т.ч. державний бюджет, тис. ІрИ 211,0156 211,0156 
міський бl0ДЖет, тис. ІрИ 83,1744 83,1744 
7.3. PeKOHC"'PYK'(ЇlI "'I!ІШОRУНЮlIУ,"'1. Бровар", вул. ЧерlIRXОВСЬКОZО, 19/1 
Обcиrи ФінанСУВВJПIJI: всього, тис. ІрИ 298,880 298,880 
В т.чо державний бюджет, тис. ІрИ 216,5826 216,5826 
міський бlОДЖет, тис. ІрИ 82,2974 82,2974 
7.4. PeKOHC"'PYKЦЇll ",е'ШОRУНЮRУ,"'1. Бровар", вj1Л. Воз'єdнаНIIR, 7/1 
ОбсJIПI фінансувaннJl: ВСЬОГО, тис. ІрН 298,340 298,340 
в т.чо державиий бюджет, тис. ІрИ 212,1704 212,1704 
міський бlОДЖет, тис. ІрИ 86,1696 86,1696 
7.5. PeKOHC"'PYKI(ЇlI mе.ШОRУНЮlIУ,"'1. Бровар'" tIJ1Л. Грушевськоzо, 19/1 
ОбсJIПI ФінВНСУВВJПIJI: ВСЬОГО, тис. гри 292,043 292,043 
В т.ч. державиий бlОДЖет, тис. ІрИ 211,5114 211,5114 
міський бюджет, тис. гри 80,5316 80,5316 
7.6. PeKoIIClIIPYKI(ЇlI ",еIUlОПУ"ЮIІУ, ",1. Бровари, Вj1Л. Нe:JIІЛI!3IСllосmі, 2/1 
ОБCJll1l фінвнсуввннr. ВСЬОГО, тис. грн 298,34 298,34 
В т.ч. державний бюджет, тис. гри 212,1634 212,1634 
міський бюджет, тис. гри 86,1766 86,1766 
7.7. PeKollc"'PYKIfїll ",е.ШОПУІІЮIІУ, ",1. Бро"ар", tIJ1Л. KupnOlloca, 17/1 
ОБCJll1l фінвнсув8ИВJI: ВСЬОГО, тис. ІрИ 298,34 298,34 
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J 212,172 212,172 
/ 

'ІdI 6lQlP1reТ. 'J'JIC. ТР. 86,168 86,168 I.r.~~ 
І ",;C5ltН. 6ю..джет, 1ТІСо ТР. 

/7.8. РtU«1I1Cn1рJ1'ЩUt nlI!llЛОRJ1IIЮlIJ1,.ІІ1. БРО6f1РII, 6ул. Лflz'yIІОIІОl, 10/1 
276,166 276,166 

І 06cнrн фінавсувlUl1lJl: всьоro, тис. грн 
185,6174 185,6174 в т.ч. державний бюджет, '1'Ис. rpи . 90,5486 90,5486 міський бюджет, тис. гри 

7.9. PeкoIlCmpJ1KI(ЇR теплопункту, А'. Бровар", B~ Fazapilla, 2М 
ОБCJП'И ФіИ8RСУВВВВJI: всьоro, тис. rpи 297,98 297,98 
в т.ч. державний бюджет, тис. ІРн 211,9026 211,9026 
місьxиli бюджет, тис. грн 86,0774 86,0774 
8. Мета: Заміна 100 % зношених теІШОВИХ мереж. 
Завдаввв: 3aн;vnitIJUI nоnереd60DОЛ60tlан. тру611,а іх КOJfllurеЮIІУЮЧl1Х dJUr каllіlllШl6НОZО РеАlонту те-
IІЛОА.еl1at 

Показвmm: 

Обсяги фіваисувави: всього, тис. 1"рн 2026,0 2026,0 
в т.Ча державний бюджет, тис. rpв - -
міський бюджет, тис .rpи - -
Ековомічвііі ефект: EKOHOМЇJ1 ПlШИВно-енерreтичних ресурсів за рахунок зниження втрат теплової енер- 46,8 
Ііі тис .грн. 

9. Мета: ДJUI забезпечеввя rpафіку по підготовці теплового господарства до роботи в осіннlО - зимовий період 2008- 2009 років планується npJf-
дбати матеріапи та обnaдиави. 

Завдавпв: 3atc;J1I1ЇВJUI А.alllеl1іалі. та 06лаdнанlІВ dЛІІ pe,мOlllJ01 06'єктів темового zocllodapCIII.a 
ПОК83вnкn: 
Обcsrи фінаиСУВaJIWI: всього, тис. rpи 555,8 555,8 
в Т.І!. державний бюджет, тис.rpи - -
міський бюджет, тис.rpн - -
Вкоиомічній ефеtcт: Надійність теплопостаЧ8JIНJI -
10. M~a: Відповідно до існуючих иорм~ів дnи забезпечеввя своєчасного ВИJ(онання робіт ПО ліквїд8ЦJЇ МОЖJIИВИХ аваріЙНJfX. с.rz:yаціЙ на пїДПРJl-
ЄМСТВІ ПЛ8ВУЄТЬСJ( придбати запас Maтepiвniв., а саме: труби, засуВКИ кожного діаметру. теплоізоляційні "Іатеріали, елеlCТDОДИ та ІНШІ. 
3авдаlПUl: 3аНJ1I1Ї8ЛІІ aBapїiu,olO заllасу Аfаmеріал;в ' 
ПОlCD3вDКD: 

J 
- -



J 
2 \ 3 \ 4 , 

270,0 270,0 
~ joiiыпфі~:: .С60ro. П6с. rpH 

(. то v. дt:pжaв1UIil 61QЮ1Ce2". Пfс. грв 

І АIЇС6Юd1 бlодн\'ет. ТІІС. ІрВ 

Екопомїчвjil ефект: Своєчвсва ліквідація аварійних ситуацій 
11. Мста: ПровеСПf асфальтування, придбаПІ чорнозем та ПОСадІСовd матеріал ДJUI виконання робіт по благоустрою влаСНИМJі сипами піCJUI капі
'ПШЬноro ремонту тепповвх мереж. 

3авдаlfВJI: ВідllОllЛellllR flСфllЛ61110tlоzо II0КP"IIIIIIR 

Покuнпко: 

ОБCJIЛI фінансув8ВIDI: всього, тис. грн 400,0 400,0 

в т.ч. державний бюджет, тис. грн 

міський бюджет, тис. грн 

Економічній ефект: 

12. Мета: дли підвищеВВJ1 вадіівоі роботи підприємства та оновлеВВJI автотранспорmого парку, якому в середньому 12-14 років. 

Завданни: Технічнє 3fl6ЄЗІІЄЧЄНIIR п;дрозділ;tl n;dnpIIЄJffCnltlflj 
- tl т.ч .закуп;8JUI: аІІарійноі Jlfflшuні IІI1!IUIОІІ'IХ JlfЄРЄЖ (ГАЗ - 3309), fltllllOJtfflll'"H; 60РlllОІІОі (ГАЗ -
3309), fltllllOICUCllIePHi, eKCKfltlfllllOPfl «БорєкС», аІІтOJtІа","ні «ГflЗгл6», ІІІЄЧЄ'''УКflЧfl «Kop��'Yll-8», СlllаНК;ІІ 
фраєрноzо ІІШ Сtlєрмил6НОZO, nepecytllloi ЗtlflрюtlllЛ6ноі YClllflllotlKII, JlfOlllOllOJtfllll, оргІІІI!ХІІ;КlI; 
-КflII;'''1lЛ6''U'; РЄАІОНІІІ ЄRCI«lIIaтOoa ЕО-4321 ІІІflКflll;ІІІIlЛ61111'; PЄAfOll'" I(J1flllfl КРАЗ-2S0 
ПОКа30DКU: 

Об~ф~ансув8ВIDI:ВСЬОГО,тис.грн 

в т.чо державвиі бюджет, тис. грн 

міський бюджет, тис. ІрИ 

Економічній ефекr: Надійність теплопостачвнНJI 

кп «БроваРОТСDJlоеоергомережа» 

1360,0 1360,0 

Мета: Зшeвu витрат основних паливно-енергетичних ресурсів на виробництво тепловоі енерІії при тр;Шспортуванні. пїДВ.fщенИJI надійності та 
JlXocn теплопостачaнJIJI 

Програма псрспекrпвного рО3ВІПКУ ТСDJlОВОГО господарства alicтa та впроваджсоои сосргоз6сріга
IОЧDX TCXВOJlorhї, ТИС.ГРИ І 1 j 
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/ r Ir..-s"l6Іаl: 20985,809 20985,809 
{06СІІТН фінанСJ'ВIUDUI: Bt:I80ro. 'ІХС. zpll 

І В Т. ~I. держаВІІІІіІ 6,CJДЖeТ. Т11С·СРН 
3150,431 3150,431 

І Аljсыcиl 6lQджет, ТИС.ІрН 13223,578 13223,578 

І БкОНОМЇЧНUї ефект: ЕКОІIОАfїя паливно-енергеПIЧНИХ ресурсів, тис. грн. 3824,88 

І 3вижeJПU1 собівартості теШІової енергії на 5% 



з. заключні положеИНJI 

Фінансування заходів МісЬКО·і програми здіЙСНІовати 
затвердже~ асигнувань на бlоджетний рік з таких джерел: 

_ коШnВ бюджету розвитку міста; 
_ коштів цільового фонду БІОД>l(ету міста; 
_ коштів пiдnриємcrва; 
_ державного та обласного бюджетів; 

в межах 

управлінню 

Броварської міської 
окремим рядком ) 
програми. 

житлово-комунального господарсгва 

ради включати в бюджетні запити кошrи ( 
на видатки, пов' язані 3 виконанням Міської 

Виконуючий обо~' язки міського 

rолови - ceIq)eтap міської ради 



ПОДАННЯ: 

ВИХОН}'ІОЧИИ обов" ЯЗКИ директора 
кп (сБроваритеlVIоенергомережа)) 

Погоджено: 

3аC'IJ'IIНИХ міСЬКОГО ГОЛОВИ 

С.В.Сафронов 

г.п.г олуБОВСЬКИJі 



БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

«БРОВАРИТЕПЛОЕНЕРГОМЕРЕ~) 
07401. КJli·BcЬKa область, М. Бровар .. вул Грушев 3 

р-р 26002002856003 в Броварські А Ф~іі Укр. іllб сьмкофго, -А, тenJФакс (294) 4-11-0 І 

49. оі CJ,'/J НІ! РІ -(JjJ 
~, ____ ------_вш ________ _ 

анку О 321808 Код ОКПО )3711949 

ВИКОНУІОЧОМУ обов"ИЗКII міського 
голови-секретаРIО міської ради 

Сапожку І.В. 

Шановний Ігоре Васильовичу! 

Прошу вюпочити до порядку денного сесії Броварської міської ради ва 
розгJIJIД та затверджевНJI «Програму перспективного розвитку 
теПnопостачанни міста та впровадженни енергозберігаЮЧllХ технологій по 
ІШ <<Броваритеплоенергомережа» на пе - півріччя 2008 року» 

·3 nоваZОIО J 

Директор О.В.Коршак 
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