0пис icтtrTllиx перодбачснrrх ф:rк,горill ризtrк),, Iцо MO2кyтb rtllJltllvl,Il ll:t otlepattii't'a
реtультаlll дillльtlостi кOмуltа.lьного пiдпрItспtсlва I:l laxuлll lllоло yttpaB.littllrl lаКItNlИ
ризикамlI.

Факторlr ризику

JYq

п/Ir
l

2

-)

На котельнiй по вул. Ковалiва IIа одноN{у з 2-х котлiв
ТВГ-8М вийшла з ладу конвективна частина олного з них,
ремонту не пiдлягае та потребус замiни. BapTicTb
вигоговлення та монтажу коltвективttоi час гини котла 450 тис.грн.
на плагiстрапьнiй теплотрасi вiд котельнi по вул. Ковалiва
до парнот сторони вулицi koBa,tiBa на територir риrrку
к,Щiана> змонтованi торгiвельнi павiльйоIrи Ita
фунламен,гнiй ocHoBi. У випадку aBapii на rtiй дiлянцi
1,еплотраси, rriквiдацiя aBapii буле пов'язана iз
труд}Iоща]!Iи через обов'язковий демолtталt павilIьйонiв,
без цептралiзованого опалення Molke зацишитися 8
багатоповерхових булинкiв, бiблiотека, стоматологiчне та
гirrекологiчне вiддiлення ЦМЛ,

БП"йЙt цтгI Nr1

гrо вул. Ковалiва (непарна сторона) па

У разi аварii на
,lеплотраси, лiквiдацiя ti нс буде моlIклива,
даltiй дiляltцi
,геплотрасi збудовано бар кДядя Ваня>.

'Вi@фiuнu,еплову

енергitо та послуги з централiзоваuого оttапсttня шtя

КП

uБор""пuur.ппоенерго) за перiол з 01.0i.2016p, по
01.05.2017 р. нижче економiчно обrрун,гованого рiвпя,
виIIик розрив Mirtt доходами пiдприемства та фактичниN,{и
витратами на виробництво, транспортування та
no"rururr" ,".rловоi енергii споживачам в EyMi 6739440
грн. ,Щержавнипл бюджетом Украiни rte передбачено
субвепuiт на вiдпtкодування рiзпичi у тарифах на тепл()ву
еltергitо для IепJIоIlостачaUIьних tliдприсмсr,в, У зв'язку з
цiсtо обставиноtо, на пiдприсмствi утворилась
кредиторська заборгованiсть за спожитий природний газ
перел НАК кНафтогаз УкраТни> Ila покриття якоi вiдсутнi
джерела погашення. CTBopeHi пiдстави для вiдмови
НАКом <Нафтогаз УкраТни> постачання природного газу
для I(П кБориславI9цд99д9рI9}, __

Заходи Illoдtl упр:rв;Iilrlrя
ризикаNrи
Видiлити коrrrl,и iз мiського

бюдlке,гу на ремонl, котла
ТВГ-8М па ко,rельнi по вул.
Кова-цiва.

Винести плагiстралыIий
трубопровiд тепло,граси за
MerKi риllку </(ialra> за рахyнок
tt;lac l Iи Kil ри ttt<y або
л)](ереJI.
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Виtlести теплотрас}| за ivleжl
булiвлi бару.
Iнiцirова,ги llcpc]t 1)epxoBtIoro
РадоIо УttраТrtи tlриtiня,г,t ;t
Закоllу УItраiни. )1 якоI,IJч
перебачIrти субвеtItlii па
вiдшкодуванllя рiзнlrili у
тарифах на теIIJIову енергilо
для теплопостачальних
пiдприсмств за перiод з
01.01,2018 по 01,05,20l7pp.
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Б.С. lrlубас

