
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я 

Про затвердження Програми перспективного розвитку 
теплопостачання міста та впровадження 

енергозберігаючих технологій 
по КП „Броваритеплоенергомережа" на 2011 рік 

Заслухавши інформацію директора комунального підприємства «Брова-
ритеплоенергомережа» Коршак О.В. про «Програму перспективного розвитку 
теплопостачання міста та впровадження енергозберігаючих технологій по 
КП «Броваритеплоенергомережа» на 2011 рік», керуючись п.22. ст. 26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи пропозиції 
постійних комісій з питань комунальної власності та приватизації та з питань 
соціально-економічного та культурного розвитку, бюджету, фінансів та цін, 
Броварська міська рада 

В И Р І Ш И Л А : 

1 .Затвердити «Програму перспективного розвитку теплопостачання 
міста та впровадження енергозберігаючих технологій по КП «Броваритеплое-
нергомережа» на 2011 рік» (далі - Міська програма ), що додається. 

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

3. КП «Броваритеплоенергомережа» звітувати про хід виконання 
«Програми перспективного розвитку теплопостачання міста та впровадження 
енергозберігаючих технологій по КП «Броваритеплоенергомережа» на 
2011 рік» ( 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 

м. Бровари 
від 
№ 



Затверджено 
Рішення 
Броварської міської ради 
від 
№ 

Програма перспективного розвитку теплопостачання міста 
та впровадження енергозберігаючих технологій 
по КП «Броваритеплоенергомережа» на 2011 рік 

1. Загальні положення: 

Міська програма перспективного розвитку теплопостачання міста ' та 
впровадження енергозберігаючих технологій по КП «Броваритепло-
енергомережа» на 2011 рік (далі - Міська програма) розроблена на виконання 
Постанови Кабінету Міністрів України від 05,02Л997 року «Про комплексну 
державну програму енергозбереження в Україні», «Правил безпечної експлуа-
тації тепломеханічного обладнання» затвердженої Міністерством праці і соціа-
льної політики від 15,11.2001 року № 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 О Д И 
по перспективному розвитку теплопостачання міста та впровадженню енергозберігаючих технологій 

по КП " Броваритеплоенергомережа" на 2011 рік 

№ 
п/ 
п 

Найменування заходу Адреса Кош-
торис-
на вар-
тість 
(орієнт) 
тис.грн 

Джерело фінансування, тис.грн Еконо-
мічний 
ефект, 
тисхрн 

№ 
п/ 
п 

Найменування заходу Адреса Кош-
торис-
на вар-
тість 
(орієнт) 
тис.грн 

Держ-
бюджет, 
обласний 
бюджет 

Міський 
бюджет 

Кошти 
підпри-
ємства 

Кошти 
забудо-
вників 

Кош-
ти ін-
вес-
торів 

Еконо-
мічний 
ефект, 
тисхрн 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Котельні 

1 Реконструкція котельних з установкою но-
вих сучасних економічних котлів 

котелень по 
вул. Київська, 296/1 
вул. Красовського, 16/1 

9000,0 7650,0 1350,0 - - - 1680,0 

2 Капітальний ремонт димової труби вул. Кірова, 96 966,0 - 758,0 - - 208,0 Технічна 
необхідн. 

3 Заміна металевої димової труби вул. Кутузова, 6/5 50,0 - - 50,0 - - Технічна 
необхідн. 

4 Ремонт цегляних димових труб котельні по вул, Красовського, 16/1 500,0 - - 500,0 - - Технічна 
необхідн. 

5 Розробка проекту та заміна мережних насо-
сів 

вул. Кірова, 96 1600,0 - - 1600,0 - - Технічна 
необхідн. 

6 Реконструкція хімводопідготовки з заміною 
3 Ш-катіонітових фільтрів на котельні по 

вул. Красовського, 16/1 200,0 - - 200,0 - - Технічна 
необхідн. 

7 Установка хімічних деаераторів на котельні вул. Горького, 1/1 70,0 - - 70,0 - - Технічна 
необхідн. 

8 Установка частотних регуляторів на дуттє-
вих вентиляторах котлів ПТВМ-50 

бул. Незалежності, 26/1 175,0 • - 175,0 - - 50,0 

9 Реконструкція вузлів обліку газу вул. Київська, 2966 
вул. Красовського, 2/1 
вул. Горького, 1/1 
вул. Шевченко, 21/1 

25,0 25,0 Вимоги 
правил 
обліку 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
10 Установка лічильників теплової енергії на 

котельних по 
вул. Горького, 1/1 
вул. Кірова, 47/1 
вул. Шевченко, 21/1 
вул. Київська, 2966 
вул. Вокзальна, 10/1 
вул. І.Гонти, 2/1 
вул. Київська, 64/1 

500,0 

• 

500,0 Вимоги 
закону 

„Про теп-
лопоста-
чання" 

11 Реконструкція вузлів обліку електроенергії 
на котельних по 

вул. Кірова, 96 
вул. Красовського, 16/1 

90,0 90,0 Вимоги 
правил 
корист. 

ел.енерг. 
12 Монтаж шламоуловлювачів на котельних по вул. Кірова, 96 

вул. Красовського, 16/1 
бул. Незалежності, 26/1 
вул. Красовського, 2/1 

250,0 250,0 Технічна 
необхідн. 

13 Монтаж контролерів на електродвигунах 
мережних насосів 

вул. Красовського, 2/1 
вул. Горького, 1/1 
вул; Київська,2966 
вул. Шевченко, 21/1 

80,0 80,0 30,0 

14 Монтаж частотних перетворювачів на елек-
тродвигунах вентиляторів та димососів 

вул. Горького, 1/1 
вул. Шевченко, 21/1 

50,0 - - 50,0 - - 25,0 

15 Встановити радіомодемні зв'язки на вузлах 
обліку газу 

вул. Кірова, 47/1 
пров. Поштовий, 6/1 
вул. Кутузова, 77/1 
вул. Горького, 1/1 
вул. Кірова, 3/1 
вул. Шевченко, 21/1 

80,0 80,0 Вимоги 
правил 
обліку 

16 Диспетчеризація дахових котелень 60,0 - - 60,0 - - Технічна 
необхідн. 

17 Атестація вузлів обліку газу вул. Кірова, 47/1 
вул. Шевченко, 21/1 
вул. Леніна, 80/1 
вул. Горького, 1/1 
пров. Поштовий, 6/1 

8,0 8,0 Вимоги 
ВАТ 

Київоб-
лгаз 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
вул. Кутузова, 77/1 

18 Реконструкція ШП котельні по пров. Поштовий, 6/1 10,0 - - 10,0 - - Технічна 
необхідн. 

Л9 Монтаж елеваторних вузлів на вводах жит-
лових будинків 

вул. Красовського, 2/1 150,0 - 150,0 - - - 90,0 

Теплові мережі 
20 Капітальний ремонт теплових мереж 

(вартість матеріалів) 
3723,0 - - 3723,0 - - 600,0 

21 Реконструкція ЦТП вул. Незалежності, 3/1 
вул. Незалежності, 6/1 
вул. Незалежності, 12/1 
вул. Незалежності, 15/1 
вул. Незалежності, 16/1 
вул. Київська, 288/1 
вул.Черняховського, 13/1 
вул. М.Лагунової, 4/1 
вул. М.Лагунової, 9/1 

5000,0 4250,0 750,0 800,0 

22 Монтаж теплової мережі між вул. Кірова-
Гагаріна 

2662,0 2262,7 399,3 - - - Над-сть 
теплоп. 

23 Встановлення приладів обліку холодного та 
гарячого водопостачання ЦТП 

720,0 - 720,0 - - - Технічна 
необхідн. 

24 Заміна підвищувальних насосів (60 насосів) 
на 33 ЦТП 

2082,0 - 2082,0 - - - 300 

-25 Заміна електроприводів регуляторів темпе-
ратури гарячої води на ЦТП 

вул. Гагаріна, 23/1 
вул. Грушевського,13/1 
вул. М.Лагунової, 9/1 

25,0 25,0 Технічна 
необхідн. 

26 Благоустрій та відновлення асфальтового 
покриття 

відповідно плану ремо-
нту теплових мереж 

400,0 - - 400,0 - - Технічна 
необхідн. 

27 Монтаж приладів обліку теплової енергії в 
житлових будинках 

12500,0 10625,0 1875 - - - 3% тепло-
вої енергії 

28 Монтаж теплообмінників на ЦТП в системі 
опалення житлових будинків (9 ЦТП) 

1000,0 - - 1000,0 - - 1350,0 



З» 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 запити кошти (окремим рядком ) на видат-
ки, пов'язані з виконанням Міської програми. 

Міський голова 1. В, Сапожко 


