
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИУВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г: . Про результати аудиту J 
комунального ПІдприємства "Броваритеплоенергомережа' 

/ ? '. 
C:::;~ 

Заслухавши інформацію директора комунального підприємства «Брова
ритеплоенергомережю> Коршак О.В. про результати аудиту комунального під
приємства «БроваритеплоенергомереЖ8», керуючись ст. 25 Закону Украї
ни "Про місцеве самоврядування в Украіні", Броварська міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію директора кп «БроваритеплоенергомереЖ8» Коршак О.В. 
про.результати аудиту комунального підприємства «Броваритеплоенергомере

Ж8» прийняти до відома (додається). 
2. Роботу енерго сервісної фірми «Оптименерго» по аудиту комунально-

го підприємства <<БроваритеплоенергомереЖ8» продовжити. 

З. Директору кп "Броваритеплоенергомережа" Коршак О.В. звітувати 
про результати аудиту по закінченні роботи енергосервісної фірми «Оптимене-
рго» на сесії Броварської міської ради. 

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

Секретар міської ради 

м.Бровари 
від h). оо. ,J.tЮ~. 
Н! fJI (j'-OtI- (J!j 

І.В. Сапожко 



ПОДАННЯ: 

Директор " 
кп "Броваритеnnоенергомережа 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови 

Начальник управління 
житлово-комунального господарства 

Голова постійної комісії з питань 
комунальної власності 

та приватизації 

Виконуюча обов 'JlЗКИ начальника 
юридичного відділу - головний 
спеціаліст відділу 

Начальник загального ввідділу 

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

ОООі14 

."..--
О.В. Коршак 

г.п. Голубовський 

М.А. Пелих 

Т.М. Чепіга 

Н.І. Гнатюк 

А.В. Булка 



111формація про енергоаУДllТ КП "БроваРllтеплоеllеРГОJ\lережа" 
Енергетичний аудит - це вимірювання потоків снеРП"I' І' ств • б' • орення енергетlfЧНllХ 

БDJJВllСIВ о єкту енергоауди~. В результаn КРИТИЧІІОГО аналізу еllергетИЧlIИХ БВЛDllсів 
З'JlВnЯIОТЬСЯ захо~и, .спрямованl на ~ни~ення СllеРГОСПОЖJfваНllЯ до міllімвльно МОЖЛІІВОГО, 
ПРІІ іСllYlОЧОМУ РІВНІ розвитку техНІКИ І технології. 

За попередніми даними існуючі системи теплопостачання і теплоспоживання ма
IОТЬ поте~ціал енергоз.бер.ежен~я ~~ 5~% нин!шнього рівня енеРГОСПОЖllвання. Де знахо
ДIIТЬСJl цеlі потенЦІал, І як~ теХНІЧІІІ І фІнанСОВІ ресурси необхідно ВllтраТИnl на реалізацію 
еllергоефеКТІfВНlfХ проеКТІВ повинеll показати підсумковий звіт по eHeproaYДlIТY. 

Підсумком енергоаудиту повинна стати інвестиційна програма РОЗВІІТКУ CIICТCMII 
теплопостачання міста Бровари по всіх ії елементах, ВК:ПІОЧDlОЧИ генераціlО теплової енер
riї, СJlстеми транспорту теплоносія і системи опалlОВання і гарячого водопоcmчання спо
ЖlIОDчів. 

Відповідно до договору Н!! 07-08 від 21.06.2007 року фірмою ЛЕФ «ОптімЕнерго)' 
3 червня 2007 року проводяться роботи по енергетичному аудиту підприємства кл «Бро
ваРJlтеплоенергомережа», м. Бровари. Роботи по енергоаудиту будyrь ПРОВОДllnlСЯ дО ЛІО
ТОГО 2008 р. ВКJlЮЧНО, оскільки основні дослідницькі роботи можна виконаnl тіЛЬКlI про
тягом опamовального сезону. 

На 20.09.2007 р. стан виконання робіт наступний: 
• обстежена енергетична ефективність 4 працюючих в літній період котелень 
• обстежений літній режим роботи 36 цт 
• підготовлене і надано перелік першочергових заходів ДJJR впровадження до 

опалювального сезону 2007-2008 р. (лист Н!!39/1 від 13.07.2007г.) 
• проведене обстеження системи обліку енергоресурсів 
• на 50% виконана розробка електронної версії схеми існyrОЧllХ теплових ме-

режміста 
• на 80% виконаний фінансовий аналіз пiдnри~ства . . • 

Результати 1 етапу енергоаудиту будyrь представлеНІ в теХНІЧНОМУ звln 15 жовтня 
2007 р. згідно календарного плану проведення енергоаудиту. 

О . б еми теплопостачання м. Бровари ще не закінченІ, тобто не 
СКІЛЬКИ розро ка. сх . Ф . C'r:Ь ВІД' кmочення від централізова-

визначено остаточно теХНІчна та еКОНОМІчна е еКТИВНI . 
ного теплопостачання багатоповерхових будинків, вимагаємо ПРИПИНІ21Т11007Вllдачу ДОЗВОЛІВ 

vп ..... :пових бv"инквх з жовтня року. 
ІІВ установку автономного опалювання в AUНo J-. 

ЛЕФ "ОптімЕнерго" заздалегідь планує до детальної розробки наctyПні енергое-
фективні інвестиційні проекти: • 

Модернізація системи обліку eHep~peCYPCIB 
Модернізація тепловИХ введень буДІВель 
Термореновація будівель .' ів заC'r:В шоі конструкції 
Модернізація 7 котельних ІЗ зам1Н~Ю KOТ~.. р 
Когенерація тепловоі і елеКТРИЧНОl енерП1 

., . ожиа буде СК:ПВСТИ тільки після інструменталь-
Ловний перелік проекnв 1 заходІВ м мережа" протягом опanювanьного сезо-

Ноro обстеження об'єктів кп "Броваритеплоенерго 
ну 2007-2008гг. . 

Директор 
О.В. Коршак 



БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА киJвськоJ ОБЛАСТІ 

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
"БРОВАРИТЕПЛОЕНЕРГОМЕРЕЖА " 

07400, К1Іївська область, м. Бровари, вул. Грушевського,3а, тел.факс. (294) 4-11-01 
р/р 26002000140001 в Броварській філії Укрінбанку МФО 321808 Код ОКПО 13711949 

НІі_-------від----
Секретарю 

міської ради 

Про результати аудиту 

комунального підприємства 
<ffiроваритеплоенергомережю) 

Call03IC<<O LB. 

ШановнИЙ Ігорю Васильовичу! 

озгляд сесії Броварської міської ради 
Просимо Вас винести на р ком нального підприємства 

20.09.2007р питання про результати аудиТУ У 
«Броваритеплоенергомережю). 

3 nовагОIО J 

о.В.Коршак 

І Директор 
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