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Г Про затвердження Програми енергозбереже~н;.~J ~ ~ .. :~. 
комунальному підприємству "Броваритеплоенергомережа" 

на 2007 рік 

Заслухавши інформацію директора комунального підприємства «Брова
ритеплоенергомережа» Коршак О.В. про «Програму енергозбереження по ко
мунальному підприємству «Броваритеnлоенергомереж&» на 2007 рію>, керYJО
чись п.22. ст. 26 Закону Украіни "Про місцеве самоврядування в Україні", вра
ховуючи пропозиції постійноі комісії з питань комунальної власності та прива

тизації, Броварська міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1.Затвердити «Програму енергозбереження по комунальному підприєм
ству «Броваритеплоенерroмережа» на 2007 рію> ( далі - Міська програма), що 
додається. 

2. Фінансовому управлінню Броварської міської ради передбачити кош-
ти на фінансування Міської програми в межах призначень на фінансовий рік. 

3. кп "Броваритеплоенерroмережа" звітува~~ про хід B~O~~ Місь
кої програми 2 рази на рік ( липень, грудень) H~ сеСll БроваРСЬКОl МІСЬКОI ради. 

4. Контроль за виконання~ ~oгo РІшення покласти на заступника 
міського голови Голубовського г.п.:
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Міський голова 
В.О. Антоненко 

• 
М.Бровари 
BiдJG~~' 
Н! фUS--fO)-о!) . 



поДАННЯ: 

Директор " 
кп "Броваритепnоенерroмережа 

О.В. Коршак 

ПОГОДЖЕНО: 

Секретар міської ради 

Заступник міського голови Г .п. Г олубовсьюlЙ 
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НаЧВJIьник фінансового управління 

Гоnова постійної комісіі з питань 

KOМyнВJIЬHOЇ ~~CHOcтi Jfi ........ и""иr 
та приваТИЗац11 , М.А. пелих 

Raчanьник юридичного відділу І.Г. Лавер 

НачВJIЬ~К зaranьного ввідділу Н.І. Гнатюк . . 

. Начальник упрaвnіния 
. ЖИТЛОВО-комунального господарства В.О.Морозова 

ODU111 



Затверджено 

Рішення 

Броварської міської ради 
від .1,6. о, ~. 
Ne ,J,95'"-J,o-o" 

Проrpама енергозбережеННJI по комунальному підприємству "Бро
варитеплоенергомережа" 

на 2007рік 

1. Загальні положеННJI: 
Міська програма енергозбереження по комунальному підприємс

тву "БроваритеІШоенергомережа на 2007 рік (далі - Міська програма) 

розроблена на виконання Постанови Кабінету Міністрів україни від 
05.02.1997 року "Про КОМШІексну державну проrpаму енергозбереження 
в Україні", " Правил безпечної еКСШІУатації теIVIомеханічного облад
нання " затвердженої Міністерством праці і соціальної політики від 

15.11.2001 року N2 485 
Головною метою Міської програми є забезпечення надійноcri та 

безпечної експлуатації теrmових мереж, обладнання котелень та 
центральних теIVIОВИХ пунктів міста. 

Виконання заходів Міської програми дасть можливість продовжи
ти термін безпечної еКСШІУатації тermових мереж, обладнання котелень, 
центральних теIVIових пунктів міста та зменшити витрати енергоносіїв, 
забезпечити безперебійність та покращити якість надання послуг теп
лопостачання. 



2.ЗАХОДИ 
енергозбережеННJI по комунаяьному підприємству «'БроварнтеПJJоенергомережа)) на 2007 рік 

ом І HubleвyвaHIIJI зuоду Адреса І Кошто- Джерепо ФіваllсуваНОR, тос.гро EKOIIO"li- Tep"lill 
піп росва Де,.. МіСЬКИЙ КОПІТІІ КОШТІІ Чllоіі ОКУПІІОС-

вартість бlОДЖет, бlОДЖет ощоро- іовесто- ефект, в ті, рік 
(орієвт) обласвой Olcтвa рів та рік 
тос.гро бюджет інші дж&:- Тllс.гро 

репа 

1 І 2 З 4 5 6 7 8 9 10 

1 І ПродовжеВВJ1 мовтажу теМ0-І вул. Кірова-вул. Гагаріва І 2160,0 
мeuежі ПУ ЗОО, 1180 м 

2 , ПроектувlUDU1 "l'a мошаж xiмi1l- IІСот.бул.Незалежності,26/1 190,0 
воro деаератора та хімводопод-
готов. поТУЖИіС'ПО по IOrJ /roA 

з , ПроектувlUlИJl "l'a мошаж xiмi1l-IICOT. вул. Кірова,96 70,0 
воro деаератора потужиіС'ПО до 
10м1/roд 

4 І Установка перетворюва1liв uc- І ІСотелеиь: 
тати ва .цyтrьєвi веllТИJU1ТOРИ: 
ва хотлі квгм-зо Х!! 4 по вул. Кірова, 96 30,8 
ва хотлі nТВM-50 Х!! 1 вул. Незалежності, 26/1 84,7 
ва хотлах ДК8Р- 4/13 N! 1,2 вул. ГОРЬІСоro,1І1 З9,6 
ва XQТJIax квг- 4-150 Х!! 1,2 вул. КрасовсьІСОro, 2/1 39,6 

5 І Заміна пiдживmoЮ1l0ro васосу ІІСОТ.ВУЛ. КрасовсьІСОro, 16/1 І 1,95З 
К 45/30 ва менш потужиіА 
МІО 205-11FJ1 230-5-2 

6 І Заміна хотлів «Увіверсал)) ва І хот.вул.Вокзальва, 10/1 100,0 
сучасві ІСотли (2 од.) 

7 І Звміиа котлів «ШlСТУ)) ва су- І хот.пров.ПоштовИЙ, 6/1 230,0 
1!аСВЇ котли (2 од.) 

8 'Заміва хотлів «Фахет) ва су- І ХОТ. вул. Кірова,47 520,0 
1!аСВЇ хотли (З од.) 

550,0 55,0 
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39,6 

1422,2 42,8 
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0,7 
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2,6 
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5,4 

4,З 

4,6 



{.N! Нт1аІевувавв. заходУ Адреса I(omтo- Дхсерело фUlанеувапвв, тпс.rpп EKOlloalї- Tepalїl1 І 

пів pIICBa ЧІІПЙ о~-уппос-

вартість Дер .. Мїськпй Кошrп Кошm ефект, в ті, рік 

(орієпт) БIОДЖСТ, бlОДЖСТ пщпрп- illBecтo- рік 

тuс.rpи 
оБJlасипй alcтвa рів та ТlIC.rpU 

бюджет інші дже-

РeJIа 

1 2 З 4 5 б 7 8 9 10 

9 МОR"I8Ж системи упрВВJIЇIпUI тк- кот.вул. Красовського, 1 б/І 40З,0 З11,8 31,2 60,0 - 77,S 5,2 

roдyтrєвими пристроями котла 

ХІ 7 ДК8Р-І0/13 з використан-
І 

ВD4 енерrоресурсозберіraючої 
системи уп-рaвniвwt спектра-
двиryнами та оптимізаціі горін-
НJI пanива (керування та оптимі-
зації процесу гopiнНJI на KOТnї. 
«ЄКО») 

10 Техвічие переоБJUlДНВННJI коте- кот.вул.R1ров~96 214,0 192,б 21,4 - - 71,6 З,О 
nЬ1lОЇ 

11 Реконструкція 12 цтn з встано- 593,0 533,7 59,3 - - 189,5 З,1 
ВnCНIUIМ автоматичних peryJIJl-
торів по відпуску пiдirpітої води 
та заміною пiдirpівачів на мас-
тннчаті 

12 Капітальний ремонт димових кот.бул.Незалежності,2б/l 250,0 - - 250,0 - - -
труб ва котлах nТВM - 50 

13 ОбстеженНJI залізобетонної ди- кот.вул.R3ро~96 10,0 - - 10,0 - - -
мовоїтруби 

14 ЗастосуввнИJI при ремовті теп- Відповідно дефеК'11lИМ ак- 1565,S - - 1565,S 43,4 -
ломереж попередьоізоJlЬО- тів 
ввв.труб 

15 BiднoвneННJI асфвnьтового по- Відповідво плану ремонту 250,0 - 250,0 - -
КРИnJl піCJUI ремонтних робіт на 

- -
теплових мережах 



16 Т Иай"rевуваНIIJI 38ХОдУ 
піп 

1 , 2 
16 І PeKoHCТPyкцUt ву:шів оБJlїlCy 

природноrо raзу (зriдво п.l0.2 
Правu оБJliкy природноro газу) 
та припису ВАТ ссКиівоБJП'83у» 

17 І Установа приnaдiв оБJliкy теп
лової eHepni на котельних від
повідно rpафіха (припис Держе
HeproHarmrдy від 16.02.05р) 

Адреса 

3 
на 18кO'l'eJIЬНИХ 

котельні по: 
вул.}(расовськоro;Ul 
вул. Шевченха, 21/1 
вул. fopьxoro, 1/1 
вул. Кутузова, 77 
вул. Кірова, 47 
вул. Кірова, 3 
пров. Поштовий, 6 

18 І Реконструкція конденсаторної І кот. вул. Кірова,9б 
установки по компенсації реак-
тивної електроенергії (припис 
Держеверrонагnидy) 

19 І Монтаж трансформаторної під-І кот.бул.Незanежності,26/1 
станціі 1 О кв! 0,4 хв 

20 І Монтаж конденсаторних уста- котельні по: 
новок 11JUI компенсації peaIC11lВ- вул. Шевченка, 21/1 
ної enexтpoeHepni (припис Дер- вул. Горькоro, 1/1 
zeHeproHarJUlД)'} 

Кошто

рпена 

вартіеть 
(орієпт) 
me.rpB 

4 
250,0 

200,0 

J 

50,0 

210,0 

100,0 

І Джерело ФUlапеуваll1Ul, тие.rpll EKOIIO"li-
Де,.. МіеькпО Коorm KoJDТII ЧІІПО 
бюджет, бюджет підпрп- інвкто- e,eкr, в 
облаеВl1Й Є1\lства рів та РІК 
бюдхсет інші _е- тue.rpll 

репа 

5 6 7 8 9 
250,0 

200,0 

50,0 

210,0 

100,0 

Tep"lill 
Оh.'"УП11ое

ті, рік 

10 
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':0 ИШ.евуВ8ВD8 зuоду Адреса Кошто- Джерело фЬшuс:.уваВ1lJl, тne.rpu Екопоаlі- TepJ\lil1 

риеиа Дер .. міеыclln Коштu Коштu ЧllПn ОКУПІІОС-

вартіеть бюджет, бюджer підпрп- iIlВecтo- ефсh.'-, в ті, рік 

(орієвт) облашИn Oleтвa рів та 
рік 

me.rpB бюджет інші дж&- ТlIe.rpU 

репа 

І 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

21 Pekobc-rpухціа ву.шїв обniху 1Ютemaиi по: 175,0 - - - 175,0 -
елеприч:воі еверІіі (ІІостаиова вуп. Кіровв, 96 
НКРВ від 17. 1 0.2005), система вуп. НCЗВnе>КВості, 26/1 
Аеку вуп. Красовсьхоro,1 6/1 

вуп. Шевченка, 21/1 
ВУП. ropLxoro, 1/1 

22 Заміва xoтnaД1(ВP-4/13 ХОТ.ВУП. Красовсьхоro, 16/1 1100,0 - - - 1100,0 І 

23 Тех:вічве забезпечеlПUl niдpозді-
пів пimmиємC'rВl1: 
Аварійна машииа тепnових ме- 90,0 - - 90,0 - -
1)eZ-W АЗ - 3309) 
Течешукач «1(оршуи-8» 80,0 - - 80,0 - -
Передвпаса ЗВ8рl0вanьиа уста- 100,0 - - 100,0 - -
новха,20Д 

Легкові автомашиии, 1 од. 75,0 - - 75,0 - -
Ехскаватор «Борекс» 170,0 - - 170,0 - -
Комп'ютерна техиіха, 2 од 10,0 - - 10,0 - -
Beьoro 9362,153 1588,1 811,6 5294,653 1577,8 756,5 



з. заключні положеВВJI 

Фінансування заходів Міської програми здійснювати в межах за-
тверджених асигнувань на бюджЄ11іИЙ рік з таких джерел: 

- коппів бюджету розвитку міста; 
- коппів цільового фонду бюджету міста; 
- коппів підприємства; 

- державного та обласного бюджетів; 

- коппів інвесторів та інших джерел, не заборонених законодавст-

вом. 

управлінню житлово-комунального господарства Броварської 

міської ради включати в БЮДЖЄ11іі запити коmти (окремим ридком) 
на видатки, пов' язані з виконанням Міської програми . 

.. .. :-:. ..... 
t:: ........ 
- ' 
І _' . ..... . , .. 

Міський голова в.о. Антоненко 

-.. 



БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИ,ВСЬКО, ОБЛАСТІ 

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
"БРОВАРИТЕПЛОЕНЕРГОМЕРЕЖА" 

07400, Київська область, м. Бровари, вул. Грушевського,3в, тел.факс. (294) 4-11-01 
р/р 26002000140001 в Броварській філії Укрінбанку МФО 321808 Код ОКПО 13711949 

Ha:...-_______ .вЇд ___ _ 

Про затвердженНJI «Проrpами 

енергозбереженНJI по 
комунальному підприємству 

. <d1роваритепnоенергомережю) 
на 2007 рію) 

Міському гоnові 

AHII'OllellКY в.о. 

Шановн"" Вікп,оре Олеl(санdров"чу! 

Просимо Вас винести на розгляд сесії Броварської міської ради 
«Проrpаму енерroзбереженНJI по комунальному підприємству <d1ровари-
теШІоенергомережа» на 2007 рію). 

3 ІІ0вагDІО , 

В.о.директора 

СпівакА. В. 
тcn. 6-61- 89 

С.В. Сафронов 
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