
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я 

від № 

Про затвердження "Програми перспективного 
розвитку та впровадження енергозберігаючих 
технологій по КП "Броваритепловодоенергія" 

на 2011-2014 роки - Міської програми розвитку 
водопровідно-каналізаційного господарства 

та забезпечення населення м.Бровари якісною 
питною водою в 2011-2014 роках" 

Заслухавши інформацію директора Комунального підприємства 
Броварської міської ради "Броваритепловодоенергія" О.В.Коршак (далі -КП 
"Броваритепловодоенергія") про необхідність затвердження "Програми 
перспективного розвитку та впровадження енергозберігаючих технологій по 
КП "Броваритепловодоенергія" на 2011-2014 роки - Міської програми 
розвитку водопровідно-каналізаційного господарства та забезпечення 
населення м.Бровари якісною питною водою у 2011-2014 роках" та на 
виконання Закону України "Про загальнодержавну програму "Питна вода 
України на 2006-2020 роки" і Закону України "Про загальнодержавну 
програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 
2009-2014 роки", розпорядження голови Київської обласної державної 
адміністрації від 17 лютого 2006 року "Про програму забезпечення населення 
Київської області якісною питною водою в достатній кількості на 2006-
2020рр.", і керуючись підпунктом 22 "а" статті 26 Закону України "Про 
місцеве самоврядування в Україні", та враховуючи пропозиції постійної 
комісії з питань соціально-економічного та культурного розвитку, бюджету, 
фінансів та цін, та постійної комісії з питань комунальної власності та 
приватизації, Броварська міська рада 

В И Р І Ш И Л А : 

1. Затвердити "Програму перспективного розвитку та впровадження 
енергозберігаючих технологій по КП "Броваритепловодоенергія" на 2011-
2014 роки - Міську програму розвитку водопровідно-каналізаційного 
господарства та забезпечення населення м.Бровари якісною питною водою у 
2011-2014 роках" (далі - Міська програма), додається. 

2. Фінансовому управлінню Броварської міської ради здійснювати 
фінансування Міської програми в межах затверджених асигнувань на 
відповідний період. 



3. КП "Броваритепловодоенергія" звітувати про хід виконання 
"Програми перспективного розвитку та впровадження енергозберігаючих 
технологій по КП "Броваритепловодоенергія" на 2011-2014 роки - Міської 
програми розвитку водопровідно-каналізаційного господарства та 
забезпечення населення м.Бровари якісною питною водою у 2011-2014 
роках" ( грудень ) на сесії Броварської міської ради. 

4, Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 
міського голови Голубовського Г.П. 

Міський голова І.В.Сапожко 



Затверджено 
рішення Броварської 

міської ради 
від 
№ 

Програма 
перспективного розвитку та впровадження 

енергозберігаючих технологій 
по КП "Броваритепловодоенергія" на 2011-2014 роки -

Міська програма розвитку водопровідно-каналізаційного 
господарства та забезпечення населення м.Бровари 

якісною питною водою в 2011-2014 роках. 

1. Загальні положення: 
Програма перспективного розвитку та впровадження енергозберігаючих 

технологій по КП "Броваритепловодоенергія" на 2011-2014 роки - Міська 
програма розвитку водопровідно-каналізаційного господарства та забезпечення 
населення м.Бровари якісною питною водою в 2011-2014 роках, (далі - Міська 
програма) розроблена на виконання Закону України "Про загальнодержавну 
програму "Питна вода України на 2006-2020 роки"" і Закону України "Про 
загальнодержавну програму реформування і розвитку житлово-комунального 
господарства на 2009-2014 роки", розпорядження голови Київської обласної 
державної адміністрації від 17 лютого 2006 року "Про програму забезпечення 
населення Київської області якісною питною водою в достатній кількості на 2006-
2020рр.". 

Головною метою Міської програми є забезпечення надійності та 
безпечної експлуатації водопровідних та каналізаційних мереж, обладнання 
водопровідних та каналізаційних насосних станцій. 

Виконання заходів Міської програми дасть можливість продовжити 
термін безпечної експлуатації зовнішніх мереж водопроводу та каналізації, 
обладнання водопровідних та каналізаційних насосних станцій міста і зменшити 
витрати енергоносіїв, забезпечити безперебійність та покращити якість надання 
послуг водопостачання та водовідведення . 

2.Комплексні заходи по 
перспективному розвитку та впровадженню 

енергозберігаючих технологій по КП "Броваритепловодоенергія" на 
2011 -2014 роки та розвитку водопровідно-каналізаційного господарства 

та забезпечення якісною питною водою населення м. Бровари 
у 2011 -2014 роках. 

Заходи, передбачені Міською програмою, обумовлені необхідністю розвитку 
інженерної інфраструктури в м.Бровари та реконструкцією існуючих мереж та 
споруд із впровадженням енергозберігаючих технологій. Ці заходи спрямовані на 
досягнення нарощення потужностей і в той же час зменшенням витрат 
енергоресурсів на видобуток, підготовку, доставку води до споживача та 
відведення і очищення стічних вод. 



2. З А X О Д И 
Програма перспективного розвитку та впровадження енергозберігаючих технологій по КП 

"Броваритепловодоенергія" на 2011 - 2014 рр. - Міська програма розвитку водопровідно-каналізаційного 
господарства та забезпечення населення м.Бровари якісною питною водою в 2011 -2014 роках. 

Програма 
2011-2014 рр. план 

Програма разом в тому 
числі: 

Економ, ефект, 
тис.грн 

Програма разом 

Бюджет 
розвитку 

міста 

Економ, ефект, 
тис.грн 

1 2 3 4 
І.Оптим ізована схема водопостачання та водовідведення міста Бровари. 

1.1. Мета: Виявлення аварійних ділянок водопроводу та покращення гідравлічного режиму в мережі. 
Завдання: Розробка оптимізованої схеми водопостачання та водовідведення міста Бровари. 
Обсяги фінансування: всього, тис. грн. 297,33 297,33 

в т.ч. державний бюджет, тис. грн. - -

міський бюджет, тис. грн. - -

кошти підприємства, тис. грн. 297,33 297,33 
Економічній ефект: Розрахунок пропускної спроможності водопровідних мереж, визначення ділянок 
трубопроводу, які потребують реконструкції та ремонту, перспективний розвиток мереж. 
II. Підйом та подача води в місто Бровари. 
2.1.Мета: В зв'язку з аварійним станом, замінити водогін с1у800мм у дві нитки на насосній станції першого підйому. 

Завдання: Реконструкція водогону 2хс1у800 мм на насосній станції першого підйому в с.Пухівка. 
Обсяги фінансування: всього, тис. грн. 580,0 580,0 
в т.ч. державний бюджет, тис. грн. - -

міський бюджет, тис. грн. 580,0 580,0 
кошти підприємства, тис. грн. - -

Економічній ефект: Підвищення надійності водопостачання міста. 
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III. Водопровідні очисні споруди. 
ЗЛ.Мета: Зменшення витрат електроенергії при подачі питної води до споживачів. 

Завдання: Установка частотних регуляторів на електродвигунах насосів насосної станції ІІ-го підйому водоочисних споруд по 
вул.Металургів,52. 
Обсяги фінансування: всього, тис. грн. 1600,0 1600,0 400 

В т.ч. державний бюджет, тис. грн. 1120,0 1120,0 
400 

міський бюджет, тис. грн. 480,0 480,0 

400 

кошти підприємства, тис. грн. - -

400 

Економічній ефект: Зменшення витрат електроенергії. 

400 

3.2.Мета: Впровадження нових методів обеззараження питної води. 

Завдання: Розробка проекту реконструкції водоочисних споруд з використанням гіпохлориду натрію для обеззараження питної води по 
вул.Метулургів,52. 
Обсяги фінансування: всього, тис. грн. 60,0 60,0 
в т.ч. державний бюджет, тис. грн. - -

міський бюджет, тис. грн. - -

кошти підприємства, тис. грн. 60,0 60,0 

Економічній ефект:3меншення небезпечного впливу дії хлору на навколишнє середовище шляхом 
заміни застосування рідкого хлору на гіпохлорид натрію. 
З.З.Мета: В зв'язку з введенням в дію Державних Санітарних правил і норм 2.2.4-171-10., впровадити проведення аналізів питної води відповідно 
до ДСанПШ 2.2.4-171-10. 
Завдання: Придбання устаткування та обладнання для хіміко-бактеріологічної лабораторії по контролю якості питної води цеху 
водопровідних очисних споруд. 
Обсяги фінансування: всього, тис. грн. 90,0 90,0 
в т.ч. державний бюджет, тис. грн. - -

міський бюджет, тис. грн. - -

кошти підприємства, тис. грн. 90,0 90,0 
Економічній ефект: Посилення контролю за якістю питної води згідно стандарту 
ДСанПІН 2.2.4-171-10. 
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ІУ.Міські водопровідні мережі: 

4Л.Мета: Перекладка з кільцюванням водопроводу для забезпечення безперебійного водопостачання "старої" частини міста Бровари. 

Завдання:Будівництво водопроводу йу 300 мм по вул.Київській (від вул.8-го Березня до вул.Пушкіна). 
Обсяги фінансування: всього, тис. грн. 500,0 500,0 
в т.ч. державний бюджет, тис. грн. - -

міський бюджет, тис. грн. 500,0 500,0 
кошти підприємства, тис. грн. - -

Економічній ефект: Безперебійне водопостачання старої частини міста Бровари. 

4.2.Мета: Перекладка з кільцюванням водопроводу для забезпечення безперебійного водопостачання "старої" частини міста Бровари. 
Завдання: Будівництво водопроводу фІбОмм по вул.Андрєєва (від вул.Таращанська до вул.Київська) 
Обсяги фінансування: всього, тис. грн. 200,0 200,0 
В т.ч. державний бюджет, тис. грн. - -

міський бюджет, тис. грн.. 200,0 200,0 
кошти підприємства, тис. грн. - -

Економічній ефект: Безперебійне водопостачання «старої» частини міста Бровари. 

4.3.Мета: Підвищення якості послуг з водопостачання міста Бровари. 

Завдання: Капітальний ремонт зовнішніх мереж водопроводу м.Бровари. 
• по вул.Чепурного ф 110мм; Ь=11 Ом; 
• по вул.Геологів ф 110мм; Ь=500м; 
• на території каналізаційних очисних споруд ф 110мм; Ь=3 8м; 
• по території каналізаційних очисних споруд ф 110мм; Ь=150м; 
• по вул. Кирпоноса-Московська ф225мм; Ь=70м; 
• по вул.Короленка (до ж/б № 70) фі 10мм; Ь=143м; 
• по вул.Короленка (до ж/б № 606) фі 10мм; Ь=22,6м; 
• по вул.Карбишева (від ж/б №5 по вул.Незалежності до вул.Карбишева,8) ф200мм; Ь=200м. 

Обсяги фінансування: всього, тис. грн. 381,26 381,26 -
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В т.ч. державний бюджет, тис. грн. - -

міський бюджет, тис. грн. 381,26 381,26 
кошти підприємства, тис. грн. - -

Економічній ефект: Безперебійне водопостачання, зменшення аварійності. 

4.4. Мета: Посилення контролю за обліком наданих комунальних послуг по водопостачанню міста Бровари. 

Завдання: Облаштування засобами обліку витрат води на об!єктах споживачів. 
Обсяги фінансування: всього, тис. грн. 6000,0 6000,0 
в т.ч. державний бюджет, тис. грн. 4200,0 4200,0 
міський бюджет, тис. грн. 1800,0 1800,0 
кошти підприємства, тис. грн. - -

Економічній ефект: Посилення контролю обліку та зменшення втрат питної води. 
4.5. Мета: В зв!язку з введенням в дію Державних Санітарних правил і норм 2.2.4-171-10 впровадити доочистку питної води від механічних 
домішок, завислих речовин, залишкового хлору, заліза, важких металів, органіки (масел, нафтопродуктів), насищення води йодом і калієм. 
Завдання: Впровадження локальних та колективних установок (пристроїв) доочищення води для питних потреб у місцях її 
безпосереднього споживання, для водозабезпечення дошкільних, шкільних і лікувальних закладів м.Бровари. 
Обсяги фінансування: всього, тис. грн. 3000,0 3000,0 
в т.ч. державний бюджет, тис. грн. 2100,0 2100,0 

міський бюджет, тис. грн. 900,0 900,0 

кошти підприємства, тис. грн. - -

Економічній ефект: Підвищення якості очистки питної води у дошкільних, шкільних і лікувальних 
закладів міста. 

V. Міські каналізаційні мережі: 
5.1.Мета: Надання послуг по відведенню стічних вод мешканцям вулиці Павлова . 
Завдання: Будівництво каналізаційної мережі по вул. Пав лова. 
Обсяги фінансування: всього, тис. грн. 100,0 100,0 -

в т.ч. державний бюджет, тис. грн. - - -
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міський бюджет, тис. грн. 100,0 100,0 
кошти підприємства, тис. грн. - -

Економічній ефект: Надання послуг по відведенню стічних вод мешканцям вулиці Павлова. - -

5.2.Мета: Підвищення якості послуг по водовідведенню. 
Завдання: Капітальний ремонт зовнішніх мереж каналізації м.Бровари. 

• по вул.Гагаріна, 27; 0 160мм; Ь=6м; 
• по вул.Біло-Дібровна,4 0 160мм; Ь=6м; 
• по вул.Кутузова-Красовського 0 160мм; Ь=300м. 

Обсяги фінансування: всього, тис. грн. 35,0 35,0 
В т.ч. державний бюджет, тис. грн. - -

міський бюджет, тис. грн.. - -

кошти підприємства, тис. грн. 35,0 35,0 

Економічній ефект: Безперебійне водовідведення, зменшення аварійності. 
5.3.Мета: Перекладка аварійної ділянки каналізаційної мережі. 
Завдання: Капітальний ремонт напірного каналізаційного колектора по вул.Кутузова (від каналізаційної насосної станції № 15 по 
вул.Кутузова 8/1 до вул.Чкалова). 
Обсяги фінансування: всього, тис. грн. 50,0 50,0 
в т.ч. державний бюджет, тис. грн. - -

міський бюджет, тис. грн. 50,0 50,0 
кошти підприємства, тис. грн. - -

Економічній ефект: Безперебійне водовідведення, зменшення аварійності, введення додаткових 
потужностей. 
УІ.Каналізаційні очисні споруди: 
6Л.Мета:Визначення техніко-економічного обґрунтування реконструкції каналізаційних очисних споруд м.Бровари 
Завдання: Реконструкція очисних споруд м.Бровари, Київської області (техніко-економічне обґрунтування). 
Обсяги фінансування: всього, тис. грн. 185,282 185,282 -

в т.ч. державний бюджет, тис. грн. - -

міський бюджет, тис. грн. - -
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кошти підприємства, тис. грн. 185,282 185,282 
Економічній ефект: Визначення техніко-економічного обґрунтування реконструкції каналізаційних 
очисних споруд з залученням новітніх технологій. 
6.2.Мета: Покращення якості очистки стічних вод. 

Завдання: Розробка проекту реконструкції каналізаційних очисних споруд. 
Обсяги фінансування: всього, тис. грн. 2500,0 2500,0 
в т.ч. державний бюджет, тис. грн. - -

міський бюджет, тис. грн. 2500,0 2500,0 
кошти підприємства, тис. грн. - -

Економічній ефект: Поліпшення технічного стану та якості очистки на каналізаційних очисних 
спорудах м.Бровари. 
б.З.Мета: Покращення якості очистки стічних вод на існуючих каналізаційних очисних спорудах. 

Завдання: Встановити два рециркуляційних насоса продуктивністю 500 мЗ/год з напором 22,0 м та потужністю 45 кВТ в муловій 
насосній станції каналізаційних очисних споруд. 
Обсяги фінансування: всього, тис. грн. 380,0 380,0 
в т.ч. державний бюджет, тис. грн. - -

міський бюджет, тис. грн. 200,0 200,0 

кошти підприємства, тис. грн. 180,0 180,0 

Економічній ефект: Поліпшення технічного стану та якості очистки на каналізаційних очисних 
спорудах м.Бровари. 
6.4.Мета: Обеззараження очищених стічних вод на існуючих каналізаційних очисних спорудах. 

Завдання: Відновлення хлораторної для обеззараження очищених стічних вод на існуючих каналізаційних очисних спорі ̂ дах.. 
Обсяги фінансування: всього, тис. грн. 250,0 250,0 
в т.ч. державний бюджет, тис. грн. - -

міський бюджет, тис. грн. 250,0 250,0 
кошти підприємства, тис. грн. - -

Економічній ефект: Обеззараження очищених стічних вод. - -
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7.Мета: Запобігання виникнення надзвичайних ситуацій на території міста. 

Завдання: Впровадити систему раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей на водоочисних спорудах. 
Обсяги фінансування: всього, тис. грн. 350,0 350,0 
в т.ч. державний бюджет, тис. грн. - -

міський бюджет, тис. грн. 350,0 350,0 
кошти підприємства, тис. грн. - -

Економічній ефект: автоматизація раннього виявлення надзвичайних ситуацій і оповіщення 
персоналу та населення, що проживає в зонах можливого ураження. 

- -

8.Мета: Запобігання витоку хлору за межі підприємства. 

Завдання: Установлення санітарної колони на хлораторній водоочисних споруд. 
Обсяги фінансування: всього, тис. грн. 900,0 900,0 
в т.ч. державний бюджет, тис. грн. - -

міський бюджет, тис. грн. 900,0 900,0 
кошти підприємства, тис. грн. - -

Економічній ефект: Нейтралізація хлору що потрапляє за межі водоочисних споруд. - -

КП «Броваритепловодоенергія": 
Мета: Підвищення надійності та якості водопостачання та водовідведення, зменшення витрат електроенергії на виробництво та транспортування 
питної води. 
Програма перспективного розвитку та впровадження енергозберігаючих технологій, розвитку водопровідно-каналізаційного 
господарства та забезпечення населення м.Бровари якісною питною водою в 2011 році., тис.грн. 
Показники: 
Обсяги фінансування: всього, тис. грн. 17458,872 17458,872 
в т.ч. державний бюджет, тис.грн. 7420,0 7420,0 
міський бюджет, тис.грн. 9191,26 9191,26 
кошти підприємства, тис. грн. 847,612 847,612 
Економічний ефект економія паливно-енергетичних ресурсів, тис.грн. 



З.Заключні положення. 

Джерелом фінансування заходів Міської програми є кошти місцевого 
бюджету, виділені в межах асигнувань, кошти КП "Броваритепловодоенергія", 
кошти інвесторів та кошти стабілізаційного фонду, передбаченого на реалізацію 
Загальнодержавної реформування житлово-комунального господарства та 
Загальнодержавної програми "Питна вода України". 

Виконання заходів Міської програми в повному обсязі забезпечить 
безперебійне водопостачання та водовідведення, збалансоване використання 
енергоресурсів та безумовне дотримання вимог державного стандарту 2874-82 
"Вода питна. Гігієнічні вимоги та контроль якості." та Державних санітарних 
правил і норм 2.2.4-171-10 "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для 
споживання людиною." 

Міський голова І.В.Сапожко 


