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Затверджено 

Рішення 

Броварської міської ради 

від ____ _ 
N2o ___ _ 

Програма перспективного розвитку теплопостачання міста 

та впровадження енергозберігаючих технологій 

по КП "Броваритепловодоенергія" на 2012 рік 

1. Загальні положення: 

Міська програма перспективного розвитку теплопостачання міста та 
впровадження енергозберігаючих технологій по кп ,,Броваритепловодоенергія" 

на 2012 рік (далі - Міська програма) розроблена на виконання Постанови Кабі
нету Міністрів України від 05.02.1997 року «Про комплексну державну про
граму енергозбереження в Україні», «Правил безпечної експлуатації тепломе

ханічного обладнання» затвердженої Міністерством праці і соціальної полі
тики від 15.11.2001 року N2 485 

Головною метою Міської програми є забезпечення надійності та безпеч

ної експлуатації теплових мереж, обладнання котелень та центральних тепло

вих пунктів міста. 

Виконання заходів Міської програми дасть можливість продовжити тер

мін безпечної експлуатації теплових мереж, обладнання котелень, центральних 

теплових пунктів міста та зменшити витрати енергоносіїв, забезпечити безпе

ребійність та покращити якість надання послуг теплопостачання. 



2. З А Х ОДИ 
перспективного розвитку теплопостачання міста та впровадження енергозберігаючих технологій 

--- КП «Бnоваnитепловолоенеnгія» на 2012 ---
Програма 2012 рік - план 

разом в тому чнслі: Економ. 

заг. фонд ефект, 

тис.грн 

1 2 З 4 

Котельні 
1. Мета: Заміна фізично і морально застарілого устаткування на нове прогресивне обладнання, яке забезпечує високий техніко-економічний рівень 
виробництва. 

Завдання: Реконструкція котелень по вул. Красовського,1611, Київська,296б з системою транспортування теплової енергії з установкою но-

вих сучасних економічних котлів 

Обсяги фінансування: всього, тис. грн 12065,4 12065,4 

в т.ч. державний бюджет, тис. грн 10255,6 10255,6 

міський бюджет, тис. грн. 1809,8 1809,8 

кошти підприємства, тис. грн - -
Економічній ефект: економія паливно-енергетичних ресурсів (природний газ) 1680,0 

2.Мета: Термін експлуатації димової труби на котельні по вул. Кірова,96 складає понад 20 років. Проведено обстеження димової труби та виявле-
но, що необхідно виконати капітальний ремонт цей труби. 

Завдання: Капітальний ремонт внутрішньої поверхні димової труби котельної по вул. Кірова, 96 

Обсяги фінансування: всього, тис. грн 700,0 700,0 

в т.ч. державний бюджет, тис. грн - -
міський бюджет, тис. грн - -
кошти підприємства, тис. грн 700,0 700,0 І 
Економічній ефект: надійність виробництва теплової енергії -
З.Мета: Термін експлуатації цегляних димових труб на котельні по вул. Красовського, 1611 складає понад ЗО років. Проведено обстеження димових 
труб та виявлено, що необхідно виконати ремонт цих труб. 

Завдання: Ремонт цегляних димових труб котельної по вул. Красовського,1611 І І І І 
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Обсяги фінансування: всього, тис. грн 500,0 500,0 

в т.ч. державний бюджет, тис. грн - -
міський бюджет, тис. грн - -
кошти підприємства, тис. грн 500,0 500,0 

Економічній ефект: надійність виробництва теплової енергії -
4.Мета: Термін експлуатації металевої димової труби на котельні по вул. Кутузова,6/5 складає понад ЗО років. Проведено обстеження димової тру-
би та внявлено, що необхідно виконати заміну цей труби. 

Завдання: Заміна металевої димової труби котельної по вул. Кутузова, 6/5 

Обсяги фінансування: всього, тис. грн 50,0 50,0 

в т.ч. державний бюджет, тис. грн - -
міський бюджет, тис. грн - -
кошти підприємства, тис. грн 50,0 50,0 

Економічній ефект: надійність виробництва теплової енергії -
5.Мета: Заміна фізично і морально застарілих мережних насосів на котельні по вул. Кірова,96 на нові, що дозволить покращити гідравлічний ре-
жим тепломережі. 

Завдання: Заміна мережних насосів на котельної по вул. Кірова, 96 

Обсяги фінансування: всього, тис. грн 1600,0 1600,0 

в т.ч. державний бюджет, тис. грн - -
міський бюджет, тис. грн - -
кошти підприємства, тис. грн 1600,0 1600,0 

Економічній ефект: покращення гідравлічного режиму тепломережі, підвищення якості теплопостачання 237,0 

6.Мета: Відповідно до вимог "Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж", затверджених наказом Міністерства палива та енерге-

тики України від 14.02.2007 N2 71 виконати реконструкцію хімводопідготовки з установкою хімічного деаератора на котельні по вул. Горького,I/l 
Завдання: Реконструкція хімводоnідготовки на котельні по вул. Горького,ll1 

Обсяги фінансування: всього, тис. грн ~!40,0 І 140,0 І ___ о --- --
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в т.ч. державний бюджет, тис. грн - -
міський бюджет, тис. грн - -
кошти підприємства, тис. грн 140,0 140,0 

Економічній ефект: економія паливно-енергетичних ресурсів (електроенергія) ЗО,1 

7.Мета: Зниження витрат електроенергії на виробництво теплової енергії 

Завдання: Установка частотних регуляторів на дут'євих вентиляторах котлів ПТВМ -50 котельні по бул. Незалежності,2611 

Обсяги фінансування: всього, тис. грн 175,0 175,0 

в Т.ч. державний бюджет, тис. грн - -

міський бюджет, тис. грн - -
кошти підприємства, тис. грн 175,0 175,0 

Економічній ефект: економія паливно-енергетичних ресурсів (електроенергія), 50,0 

8. Мета: Зниження витрат електроенергії на виробництво теплової енергії 

Завдання: Установка частотного регулюванllЯ на електродвигунах вентиляторів та димососів котлів котельних по вул. Горького,ІI1, Ше-

вченко,2ІI1 

Обсяги фінансування: всього, тис. грн 50,0 50,0 

в т. ч. державний бюджет, тис. грн - -
міський бюджет, тис. грн - -
кошти підприємства, тис. грн 50,0 50,0 І 

Економічній ефект: економія паливно-енергетичних ресурсів (електроенергія), 25,0 

9. Мета: Зниження витрат електроенергії на виробництво теплової енергії І 

Завдання: Установка частотного регулювання ІІа електродвигУllах мереЖllих lІасосів котелыlхx по вул. Горького,ІI1, Шевчеllко,21I1, Кра-
совського,211, Київська,296б І 
Обсяги фінансування: всього, тис. грн 150,0 150,0 

в Т.Ч. державний бюджет, тис. грн [ - [ - [ І 



Теплові мережі 

16. Мета: Згідно ,,правил технічної експлуатації теплових установок і мереж", затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України 
від 14.02.2007 N2 71 та відповідно до актів обстеження і розробленої кошторисної документації в 2011 році заплановано замінити понад 6,1 КМ тру-
бопроводів, що знаходяться в аварійному стані. 

Завдання: Каnітшzьний ремонт теплових мереж м. Бровари 

Обсяги фінансування: всього, тис. грн 3500,0 3500,0 

в т.ч. державний бюджет, ТИС.грн - -
міський бюджет, тис. грн 525,0 525,0 

кошти підприємства, тис. грн 2975,0 2975,0 

Економічній ефект: Підвищення якості теплопостачання, зменшення втрат в теплових мережах на 0,2% 600,0 
(або на 1458 Гкал в рік) та витрат на ремонт теплових мереж, ТИС.грн 
17. Мета: Продовжнти роботу по реконструкції центральних теплових пунктів з заміною морально та фізично застарілих підігрівачів на сучасні 
пластинчаті теплообмінники з метою зниження енергоємності обладнання. 

Завдання: Реконструкція ЦТП по бул. Незшzежності,ЗI1, Незшzежності,611, Незшzежності,1211, Незшzежності,1511, Незшzежності,1611, 

вvл. Київська,28811, Черняхівського,13I1, М. Лагjlновоі;411, М. Лагjlновоі;911 

Обсяги фінансування: всього, тис. грн 5000,0 5000,0 

в т.ч. державний бюджет, ТИС.грн 4250,0 4250,0 

міський бюджет, тис. грн 750,0 750,0 

кошти підприємства, тис. грн - -
Економічній ефект: економія паливно-енергетичних ресурсів 800,0 

18. Мета: З'єднати теплові мережі по вул. Кірова та Гагаріна, розвантажити теплову мережу по вул. Грушевського - Возз'єднання та під єднати но-
вобудови, при цьому скорочуються відстань до споживачів, зменшуються витрати електроенергії та збільшується строк експлуатації теплових ме-
реж до 30 років. 

Завдання: Монтаж теплової мережі між вул. Кірова - Гагаріна 

Обсяги фінансування: всього, тис. грн 2398,6 2398,6 

в т.ч. державний бюджет, ТИС.грн 2038,8 2038,8 
І 

міський бюджет, тис. грн 359,8 359,8 І 
кошти підприємства, тис. грн - -
Економічній ефект: Підвищення надійності теплопостачання 375,0 

І ----- ------.... ----- ~----- - ~--- ----- ~- -----
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19. Мета: Виконання вимог постанови КМУ від 10.07.2006 N~ 955 та «Правил користування системами централізованого комунального водопоста-
чання та водовідведення в населених пунктах України», затверджених наказом МЖКГ У~аїни від 27.06.2008 N2 190 
Завдання: Встановлення приладів обліку холодної та підігрітої води на центральних теплопунктах 

Обсяги фінансування: всього, тис. грн 720,0 720,0 

в т.ч. державний бюджет, ТИС.грн - -
міський бюджет, тис. грн - -
кошти підприємства, тис. грн 720,0 720,0 

Економічній ефект: -
20. Мета: Зниження температури теплоносія в весінній і осінній періоди, запобігання перетопу споживачів. 

Завдання: Впровадження енергозберігаючої схеми з установкою теплообмінників (в системі опалення) на 9-ти ЦТП 

Обсяги фінансування: всього, тис. грн 1000,0 1000,0 

в т.ч. державний бюджет, ТИС.грн - -
міський бюджет, тис. грн - -
кошти підприємства, тис. грн 1000,0 1000,0 

Економічній ефект: економія паливно-енергетичних ресурсів 1350 

21. Мета: Замінити електроприводи регуляторів температури підігрітої води на ЦТП по вул. Гагаріна,23/1, Грушевського, 13/1, МЛагунової,9/1. 

Завдання: Заміна електроприводів регуляторів температури nідігрітої води на ЦТП по вул. raгapiHa,23/l, Грушевського,13/l , 
МЛагуновоі;9/l. 

Обсяги фінансування: всього, тис. грн 25,0 25,0 

в т.ч. державний бюджет, ТИС.грн - -

міський бюджет, тис. грн - -
кошти підприємства, тис. грн 25,0 25,0 

Економічній ефект: надійності теплопостачання 

22. Мета: Зниження витрат електроенергії на виробництво теплової енергії 

Завдання: Установка частотного регулювання на електродвигунах підвищувальних насосів па 1 О-ти ЦТП 

Обсяги фінансування: всього, тис. грн 300,0 300,0 

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

І міський бюджет, тис. грн - -
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кошти підприємства, тис. грн 300,0 300,0 

Економічній ефект: економія паливно-енергетичних ресурсів (електроенергія), 68,0 

23. Мета: Відповідно до заходів по підготовці теплового господарства до роботи в осінню-зимовий період 2012 -2013 років провести відновлення 
асфальтового покриття, придбати чорнозем та посадковий матеріал для виконання робіт по благоустрою після капітального ремонту теплових ме

реж 

Завдання: Благоустрій та відновлення асфальтового покриття після капітального ремонту теплових мереж 

Обсяги фінансування: всього, тис. грн 400,0 400,0 

в т.ч. державний бюджет, ТИС.грн - -

міський бюджет, тис. грн - -

кошти підприємства, тис. грн 400,0 400,0 

Економічній ефект: -

КП «Броваритепловодоенергія» 

Мета: Зниження витрат основних паливно-енергетичних ресурсів на виробництво теплової енергії і транспортуванні, підвищення надійності та 

якості теплопостачання 

Програма перспективного розвитку теплового господарства міста та впровадження енергозберігаючих технологій, ТИС.грн 

Показники: 

Обсяги фінансування: всього, тис. грн 29709,0 29709,0 

в т.ч. державний бюджет, ТИС.грн 16544,4 16544,4 

міський бюджет, ТИС.грн 3444,6 3444,6 

кошти підприємства, тис. грн 9720,0 9720,0 

~кономічний ефект економія паливно-енергетичних ресурсів, тис.гр~ ._ __ __ __ ___ ___ _ 5570,8 



3. Заключні положення 
Фінансування заходів Міської програми здійснювати в межах затвердже-

них асигнувань на бюджетний рік з таких джерел: 

- коштів бюджету розвитку міста; 

- коштів цільового фонду бюджету міста; 

- коштів підприємства; 

- державного та обласного бюджетів; 

Управлінню житлово-комунального господарства Броварської місь

кої ради включати в бюджетні залити кошти (окремим рядком) на видат

ки, пов'язані з виконанням Міської програми. 

Міський голова І. В. Сапожко 


