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БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА киlвської ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ

Гпро BHeceH~ змін до рішенНJI Броварської міської ради І
295-20-05 ВІД 26.04.2007 р."Про затвердження Програми
енергозбереження по комунальному підприємству

"Броваритеnлоенергомережа"на 2007 рік"
Заслухавши

інформацію

директора

комунального

підприємства

"Броваритеплоенергомережа" Коршак о.в. про внесення зміни до «Програми
енергозбереження
по
комунальному
підприємству
"Броваритеплоенергомережа" на 2007 рію>, керуючись п.22 ст.26 Закону
України "Про місцеве самоврядування в Україні", враховуючи пропозиції
постійної комісії з питань комунальної власності та приватизації та постійної
комісії з питань соціально-економічного та культурного розвитку, бюджету,
фінансів та цін, Броварська міська рада
ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до рішення Броварської міської ради Н!!295-20-05 від
26.04.2007 р. "Про затвердження Програми енергозбереження по
комунальному підприємству "Броваритеnлоенергом~р~жа" на 2007 рік",
виключивши заходи : - п.2 Проектування та монтаж ХІМІЧНОГО деаератора T~
хімводоподготовки
потужністю
до
1О
мЗ/год
по
котеЛЬНІ
бул.Незалежності,26/1;
.
_ п.З Проектування та монтаж хімічного деаератора ПОТУЖНІСТЮ до 1О
мЗ/год по котельні в.Кірова,96.

2.

по
доповнення до "Програми енергозбереження
З атвердити
"
2007.
.
ємству "Броваритеплоенергогмережа
на
РІК

комунальному

ПІДПРИ

згідно З ДOД~ТКOM 1.

павлінню Броварської міської ради передбачити

З. Фl.Нансовому У р.

кошти на фІНансування ЗМІН дО

фінансовий рік.

Міської програми в межах призначень на
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ПОДАННЯ:
Директор

О.В. Коршак

кп "Броваритеплоенергомережа"

ПОГОДЖЕНО:

г.п. Голубовський

Заступник міського голови

Начальник фінансового управління

~~'Ab1~r;и.~" А.М. Зеленська

Голова постійної комісії з питань
соціально-економічного та культурного
розвитку, бюджету, фінансів та цін

А.В. Булка

Голова постійної комісії з питань
комунальної власності

та Приватизації

"Q)J.

В.о.начальника юридичного відділу
головний спеціаліст
Начальник загального ввідділу

М.А.Пелих

А.В.Баба-Мірзоєва
Н.І. Гнатюк

Начальник управліННJI
житлово-комунального господарства

000182

В.О.Морозова

від vor~a

Додаток.мl до piwellllR 1&

~~.b~.~~

2.ЗАХОДИ·

енергозбереження по комунально~ підпр~ємствu<Бров~ите!lJlоеRергомере~» на
~!

НаймевуванВR заходу
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уcraиовка хімічної деаерації ва \ Вул . .Кірова,96
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Вул..Незanежності,26

і модервїзації хімводоочистки
ва
KOТCJJЬBi
по
вул..Незanежності,26

2

BcтaвoвneВВJI
автоматичного

системи

Вул..Красовського,16,

регуmoв8ИИJI

Вул..Шевченко,21,

процесу згорaВВJI палива ва S-ти

Вул..Киівсьха,296,

кOТCJIЬНИХ:

Вул..Горького,l
Вj"л. .красовського,2

Секретар міської ради

І.Б.Сапожко

ІНФОРМАЦІЯ

до проекту рішення Броварської міської ради "Про внесения зміни до

"Програми енергозбереженни по комунальному підприємству
,,Броваритеплоенергомережа" на 2007 рік.

Відповідно до заюпоченНJI енергосервісної фірми "ОптімЕнерго", що
пр~водить енергоаудит системи теплопостачання м.Бровари , не чекаючи
зак1нчення енерroаудиту, є Можливість до початку опалювального сезону

2007-2008р.р. виконати енергоефективні заходи, що гарантовано окynтпoться
на протязі 2-3 років та підвищують надійність теплопостачання міста.
I.Хімічна деаерація на котельних по вул.Кірова,96 та Б.Незалежності,26/1.
Вперше хімічний деаератор змонтовано на котельній по вул.Красовсько
го,16/1 в м.Бровари в 2006 році.

На протязі року обладнання показало себе надійно в роботі та ефективним.
3а рахунок виводу з роботи насосного обладнання зменшено споживання
електричної енергії на 5 тис. кВтгод В місяць.
Монтаж хімічних деаераторів на котельних по вул.Кірова,96 і б.Незалежнос
ті,2611 дозволить зменшити споживанНJJ електричної енергії на 250 тис.кВтгод
в рік та підвищити надійність теплопостачанНJJ за рахунок вводу другого дже
рела підживленИJJ теплових мереж.

3аtpати на монтаж деаерації складають:

- по вул.Кірова,96 до 1ОО тис.грн.
- б.Незалежності,26/1 до 200 тис.грн.
2.Встановлеиия системи автоматичного регулювання процесу згорання палива

на 5-ти котельних по вулицям Красовського,16/1, Шевченко,211l, Горького,І

Киівська,296/1, Красовського,21І.
Аналогічна система автоматичного регулювання процесу згорання палива

встановлена в 2005 році на котельній по вул.Кірова,96. Автоматика забезпечує
ефективну роботу котельного обладнання з к.к.д. 94-95% T~ дозволяє зменши
о

ого газу на 3-5% (600-1000 т.м3 в рІК).

ти споживання прир ~ обертів електродвигунів вентиляторів та димососів
3а рахунок регулюванняеле ичної енергії до 30%.
зменшується споживання ктр
аввя на 5-ти котельних складають по

Витрати на мои:8Ж ~Иф~Т= ~=Hepгo" близько 900 тис.грн.

даним еиергосеРВIСНОI

Ір

"

CtpOK окупності заходів складає 2-3 роки.

О.В.Коршак

Директор

БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИlвськоl ОБЛАСТІ
"

КОМУНАлЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО

БРОВАРИТЕПЛОЕВЕРГОМЕРЕЖА"

07400, Київська область м Б

р/р 26002000140001 в Бро~а~сь~~:аф~и~..вуул. :рушевського,3а, тел.факс. (294) 4-11-01
ШІІ

КРlНбанку МФО 321808 Код ОКПО
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В.О. міського голови
заступнику міського

ОО

голови

Про виесеВIUI змін в «Програму
евергозбережеВIUI по

Alldpee_y в.о.

комунальному підприємству

«Броваритеплоенергомережв»
на 2007 рік»
Шано_н,,,; Вае,UlЮ Оленеаlldро_".,у!

Енергосервісна фірма ссОптимЕнерго» проводить енергоаудит системи теІШОПО
стачання м. Бровари. За попередніми висновками фірма рекомендує провести ряд енерго
ефективних заходів, що підвищать якість HaдaнНJI послуг, надійність систем теІШопоств
ЧIUIНJ[ та дозвоJIИТЬ O'l'pимати економічний ефект.
для реалізації даних робіт просимо Вас винести на розгляд найближчої сесії Бро
варської міської ради зміни і ВКJПOЧИТИ В ссПрограму енергозбережеRНJI по комунальному

підприємству ссБроваритеплоевергомережа» на 2007 рік» впроваджеННJI наступних заходів
та виділити кошти з міського бюджету:

1. Установка хімічної деаерації ва котельві по вул. Кірова,96 і модернізацію хімводоочистки (ХВО) на котельні по вул. Незалежності, 26 .
Вартість робіт орієнтовно складає близько 300 тис. грн.
2. ВстановленНJI автоматичноГО регулюванНJI про~есу згоранНJI палива на 5-ти
котельних міста: вул. Красовського, 16, Шевченка, 21, КиIВСЬка, 296б, Горького,l, вул.
Красовськоro, 2.
Вартість робіт орієнтовно складає близько 900 тис. грн.
.
Всього витрати на впровадженНJI двох енергоефективних проеКТІВ скп~

приблизно

1200 тис.грН.

3 Il0_aZOlO ,
О.В.Коршак
Директор

СпівакА. В.
тел. 6 - 61 - 89
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