
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВ 
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Г Про затвердження Програми перспективного розвитку l 
теплопостачання міста та впровадженНJI 
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Заслухавши інформацію директора комунального підприємства «Брова
ритеплоенергомережа» Коршак О.В. про «Програму перспективного розвитку 

теплопостачанНJI міста та впроваджеННJI енергозберігаючих технологій по кп 
<<Броваритеплоенергомережа» на ІС - півріччя 2008 року», керуючись п.22. ст. 
26 Закону України "Про місцеве самоврядуванНJI в Україні", враховуючи про

позиції постійних комісій з питань комунальної власності та приватизації та з 
питань соціально-економічного та культурного розвитку, бюджету, фінансів та 
цін, Броварська міська рада 

ВИРІШИЛА: 

І.Затвердити <<Програму перспективного розвитку теплопостач8ННJI міс
та та впроваджеННJI енергозберігаючих технологій по кп <<Броваритеплоенер
гомереЖ8» на ІС - півріччя 2008 року» ( далі - Міська програма), що додається. 

2.фінансовому управлінню Броварської міської ради здійснювати фінан
cyвaRНJI Міської програми в межах затверджених асигнувань на відповідний 

період. 
з. кп "Броваритеплоенергомережа" звітувати про хід викон8ННJI Місь-

кої програми ( липень) на сесії Броварської Mi~ЬKOЇ ради. 
4. Контроль за виконанням даного РІшення покласти на заступника 

міського голови Голубовського г.п. 
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Начanьник фінансового ynрaвnіШUI А.М. зелеисыcl 

нач8llыlи1t ynpaвпiвви економіки C((~, Н.І. СачеНlO 

нач8llыlи1t юри.цичиоro вiддiny ~ ІІ. ЛаВеР 
Начanьник ЗaraJlЬНОГО відділу Н.І. ГнаТЮК 

Начальник уnpaвnіШUI /. 
житлово-комунального господарства ле( IJ ---в.о.морозова 

Голова постійної комісії 3 питань 

комунальної власності J}. . 
та приватизаціі 

Гол~ва постійноі комісії з питань 
СОЦ1ально-економічного та tnI~, 

б .. .'.1.auaтypHoro 

розвитку. юджету. фінансів та цін 

OOU118 

, 

М.А. ПеJUIX 

А.В. Будка 



, 

Затверджено 

Рішення 

БроваР.ської міської ради 
від ~7I о/·,Jooі' 
Ng Srff)-.~"t, -O!J-

Проrpама перспективного розвитку тепnопостачаННJI міста 
та впровадженWI енергозберігаюЧИх технологій 

по кп "Броваритепnоенергомережа" на 2008 рік 

1. Загальні положеНWI: 
Міська програма перспективного розвитку т«!плопосгачання міста 

та впровадження енергозберігаючих технологій по кп "Броваритеплое
нергомережа на 2008 рік (далі - Міська програма) розроблена на вико
нання Посганови Кабінету Міністрів України від 05.02.1997 року "Про 
комплексну державну програму енергозбереження в Україні",,, ПравИ1І 

безпечної експлуатації тепломеханічного обладнання " затвердженої 
МiнicтepcrвoM праці і соціальної політики від 15.11.2001 року Ng 485 

Головною метою Міської програми є забезпечення надійноcri та 
безпечної експлуатації теrmових мереж, обладнання кan;лень та 
центральних теrmових пунктів місга. 

Виконання заходів Міської програми дасть можливість продовжи
ти термін безпечної експлуатації теплових мереж, обладнання котелень, 
центральних теrmових пунктів міста та зменшити витрати енергоносіїв, 
забезпечити безперебіиюсть та покращити якість надання послуг теп
лопостачання. 



по кп «БроваРllтеплоевергомережа» ва РІК 

Проrpама 2008 оік - оnаll 

разОl\1 в ТОI\IУ Чllелі: EKOIIOI\I. 

2.3АХОДИ 
перспеКТІІВНОГО розвптку теплопостачаНllВ міста та впроваджеllВВ евеРГО:JберіГОIОЧIIХ теХllОJlогій 

2008 • 

:Jar. фО11Д сфсh. ... , 
nlc.rpll 

1 2 3 4 

Котельві 

I.Мета: Заміна фізичио і морально застарілого устаткувано на нове прогресивне обладнано, яке забезпечує ВІІСОЮІО texhiko-еКОflоміЧШIО рівень 
вироБВИЦТВL 

Завдаппв: PeKollcIIIPYK'(ЇR КОlllenЬІІ'1Х "о 8JUL К,,",ська, 225, вул. К"ївська, 153, вул. Ку",рова, 6, 
8JUL KYnlJ13oBa, 77, вул. Сірка,7, вул. ПО"UІІОВ"Й, 6, вул. Кірова, 3:1 УСlllаllОВКОЮ ІІ0В'1Х CJI.,ac"'L~ еко-
лоzі.,ІІ0 ""СІІІ'ІХ КО'ІШів 
ПОКВ3П11КП: 

Обспи фінансувано: всього, тис. грн 3570,0 3570,0 

в т.ч. державний БІОДЖет, тис. грн - -
міський БІОДЖет, ТlIС. грн 3570,0 3570,0 

Зношеність облвднанни: 100% 

Економічній ефект: eKoHoMЇJI паливно-енергетичних ресурсів (природний газ), тис. грн. 1346,0 

2. Мета: У досконвленНJI обліку ВитРат пвливно-енергетичних ресурсів 
ЗаВДIІIIII.: В"роваЬ:нсеlllШ a"IIIQJ1,alll'OOBalloї С"СІІІІ!ІІ'" КОlllllрОЛІО і 06лїКjlеllерzореCJIРСЇВ (АСКОЕ) 

ПОICИIIIIКlI: 

Об'єм: теплоліЧИЛЬНlIКИ S 1 од., електролічильники 177 од., водоміРl1 1 SO од., газові ліЧllЛЬНllКl1 -
18 од. 
Обспи фінансуванни: всього, тис. грн 4200,0 4200,0 
в т.ч. державНІІіі БІОджет, ТlIС. грн - -
міський БІОДЖет, тис. грн 4200,0 4200,0 
Економічнііі ефект: EKOHOMЇJI енергоресурсів 
47S тис.кВтroд, вода - 6,3 Тllc.r.13 ) . 

(ПРIIРОДНlIО газ 2376 Tllc.r.r , електроенергіи 1621,0 
. 



2 3 4 
f 1 
І 3. МС'ПІ: Продовжено терміну еКСJШY8твціj KOтeJlЬHOro обладнВIIJIJI та теплових мереж. 

Завдаппв: MfJllmlDlC хіАlі""оl ,)~II~Plll(jl;"ol усmll"О8ltll ,,11 ItОlllf!ЛЬ"'1Х НО qл. qл. крIІсо8сыtго,2Il,, 
IOUI. гоDыtzo,Jл,, 8jUl. ки'8сыtl,' 296 
ПОКa:JППКП: 

ОБCJП'И ФінвисуввиНJI: всьоro, ТИС. грн 240,0 240,0 

в Т.ч. державний бюджет, тис. грн - -
міський бюджет, тис. грн. - -
Зношеність обладн8ИНJI: 100% 

Еконоr.sічиїй ефект: EKOHOMЇJI енергоресурсів (солі) 80,0 

4. Мста: Заміна конвективної частини котла ПЇСМ 12 років експлуатації. 

3ВВДВВII.: Каl.Ї".ал.",," раIО"". КОllша ПТВМ - SO J& 2 котf!Л."О; 110 бул. Незал~lС"ост;,26/1 

ПОКa:JIІІIКП: 

ОБСRгифінвисуввиНJI:ВСЬОГО,ТИС.грн 1300,0 1300,0 

в Т.Ч. державний бюджет, тис. грн - -
міський бl0ДЖет, тис. грн 1300,0 1300,0 
Зношеllість конвективної частині 100% 
Економічній ефект: EKOHOMЇJI природного газу 208,0 
5. Мета: Tepr.liH еКСІШуаТВЦ1Ї днмової труби на котельні по вул. Кірова,96 складає понад 18 років, IlеобхідllО BIIKOIIBТlI обстежеllllJl та рсмонт ВІІУТ-
рішньої та зовнішньої частин !РУби 

3ВВДВIІІIВ: Каll;тал."".ї раlо"т а,IJfIО80і труб" 

ПОКВ:lIIIIКП: 

ОБCJIГИ ФінвисуванНJI: всього, ТlIС. грн 658,0 658,0 
в т.ч. державний бlОДЖет, тис. rpll - -
міСЬКlIЙ БJОДЖет, ТlІС. грн - -
Зношеність - 50% 

Економічній ефект: Надійність тепnопостаЧВИНJI 
:- -. 

• 
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Економічній ефект: Надійвість теплопостачВИВJI -
б. Мета: ПідвищеВJfJI пості пїджївmoючоі води та зменшити витрати на її підготовку. 

Завдав ... : 311КJ111iВJIJIHllnrioHinrll ./І'IІРНll КУ-2 mи. 31lJ1,iHll СУЛ6фоyzлв • NII - НllnrllОНllnrо.,1Х філ6nrри 
НIІНОІІ,ел6ні 110 .vл. КіРО.IІ,96. 
Показвпко: 

ОБCJIrИ фінавсувавия: всього, тис. грн 100,0 100,0 

в т.ч. державний бюджет, тис. грн - -
місьхиА бюджет, тис. грн - -
Економічній ефект: ЗменmеВJfJI викориcтaинJI солі 30,0 

ТеПJIові мережі 

7. Мета: З'єднати темові мережі по вуп. Кірова та Гагаріна, розвантажити темову мережу по вуп. Грушевського - Воз'ЄЛfllUІНЯ та під'ЄЛfIВТlIIIО-
вобудови, при цьому скорочуються відстань до споживачів, зменшуються витрати enектроенергіі та збinьшуєrься строк експnyатаціі теПЛОВllХ ме-
"еж до 30 "оків. П"оектно-кошr~исна документація "оз"обпена, погоджена та п~ойшnа експертизу. 
3ВВДВIIВИ: PeHOIICIIIPYH'CЇВ nrе/ШО.U ./IlepDIC ./11. Бро.ар" 
ПОIC83IIПКП: 

ОБCJП"И фінансуванНR: BCLoro, ТИС. грн 1400,0 1400,0 
в т.ч. державний бl0ДЖет, тис.грн 1260,0 1260,0 
міСЬКlIЙ бl0ДЖет, ТИС. грн 140,0 140,0 
Економічній ефект: Надійність темопостачанНR, економія enектроенергіі . 80,0 • 
8. Мета: Перекnасти темові мережі . 
3ВВДВIIОВ: КIІІІ;nrIlЛ611"'; pl!JJ'Ollnr nrе/ШО.'1Х ./I,epDIC (додаток 1) 

ПОIC83IIIIIСIІ: 

ОБСИПI ФінвнсуввнНR: ВСЬОГО, ТlIС. гро 
2290,0 2290,0 

в т.ч. державний бюджет, ТlIС.ГРН - -міський бl0ДЖет, ТlIС.ГРН 
2290,0 2290,0 Зношеність - 100% 

Економічній ефект: ПідвищенНR пості темопостаЧВННR, зменшенНR витрат на ремонт теПЛОВl1Х ltle-
ре., ТlIС. грн. 2S3,O 

. 
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9. Мета: ПРОДОВZИl1f роботу по реКОНC'lpухціі цeнтp8JIЬHНX .теПЛОВIIХ пувктїв З заміною морanьн0:ш. ф~ично застаРЇnIIХ_ підігрівачів ІІа сучасні 
JШ8стивчаті теплооБАfіввшси з MeтDlO знижено енергоємноСТІ оБJI8ДВaRНJI та встаиОВJIеНВJI enехтрОХ1r.t1ЧН01 обробlGl гаРЯЧОI BOAII 
3авдапПJI: РгКОІІClIІРУIЩЇR ЩО:l :l1ІІІ';ІІ0Ю 06лlldНIІІІIIR 

ПОКD3UПКВ: 

Обcяrи фінансувllНlUl: всього, тис. грн 5000,0 5000,0 
в т.ч. державний бюджет, тис. грн 4500,0 4500,0 
міськиіі бюджет, тис. грн 500,0 500,0 
Зношеність - 100% 
Економічній ефект: Економія пмивно-енергетичних ресурсів, тис. грн. 438,0 
10. Мета: Фізично зношено, енергоємне насосне обладнанRJI замінити на сучасне менш енергоємне з встанОВJIеНRJlАІ чаСТОТlIОro реГУЛIОВШll1JI по-
тужності enектродвигунів. ЗменшеННJI собівартості теплової енергії та холодної ВОДИ. 

3авдаппн: 3ІІІІ';1111 :JHO'llell'l% п;dвml4J1ВIІЛ6"'1% "ІІСОС;В 1111 ЦТУ 
Показники: 

Обcяrи ФінанСУВВНRJI: всього, тис. грн 600,0 600,0 
в Т.Ч. державиий бкщжет, тис. !'рН - -
міський бlОДЖет, тис. грн - -
Зношеність - 100% 
Екоиомічній ефект: EкOHOMЇJI enектроеиерпї, тис. гри. J83.3 
11. Мета: Заміна 100 % зношених теплових мереж. 
ЗавдаlIПН: 311КYII/1IIUI 1І01lгреd60Ї3ОЛ60ВIІІI. ІІІру6 11І11 іХ КQJtllUlеЮIІУ'О.,'L"( m.в КIІІІ/ІІІI1Л6110ZO PI!A'O""1J1 
"'I!IUIQJt,epac (додаток 2) 
ПОКIІ3IIIIIОI: 

Обcяrи ФіианСУВ8JIRJI: всього, ПfС. гри 2026,0 2026,0 
в Т.Ч. деРЖВВВlIЙ бюджет, ПfС. гри - -
місьКИіі бюджет, тис .!'рн - -
Екоп~аlічвій ефект: Економія пamшно-еиергетичних ресурсів зв рахунок ЗНlrжеНRJI втрат теплової 
енеРП1 тис -!ри. 46,8 

12. Мета: Д!ІЯ забезпеченВJI графіку по підготовці теплового господарствв до роБОПI В осінвю - ЗllAlОВlln період 2008- 2009 рокі 
дбати матеріали та облвднВRВJI. в плшryЄТЬСR ПРJІ-

Завда111ІН: 311I(VІІІВЛJI JI'IІІІІер/IІЛ/В 11І11 06лlldllllllllR WиIPI!A'O"",Y 06'ЄКJII;В ",eIUlOBOZO ZOCllodllPCIIIBII 
ПОКIІ3IIII1fIl: 

ОБCJIJ'И ФіНВНСУВ8JIRJI: всього, ПІС. грн . . 
555,8 555,8 
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в т.ч. державний бюджет, тис.грн - -
міський бlОджет, тис.грн - -
Економічній ефект: Нвдіlиiсть теІШопостаЧВННJI -
13. Мета: Відповідно до існуючих нормативів ДJIJI забезпеченНJI своєчасного викон8НИJI робіт по ліквідації МОЖ1І11В11Х азаріЙИllХ Сlnyaцій ІІа під-
приємстві ІШаиуєrьСJl придбати запас матеріалів, а саме: труби, засувки кожного діаметру, теІШоізолиційиі матеріалll, елеКТРОДІІ та іиші. 

ЗавдаВІІВ: ЗакупіllJUf а"аріІ;ІІ0г0 запасу лrаnrєріалі" 

ПОIСIІ3ВIІІСП: 

ОбсJIГИ ФінВНСУВВИIIJI: всього, тис. грн 270,0 270,0 V 
в т.ч. державний бlОДЖет, тис. гри - -
міський бюджет, тис. грн - -
Економічній ефект: Своєчасна ліквідаціи аварійних ситуацій -
14. Мета: Провести асФалЬТУВВННJI, придбати чорнозем та ПОСадКовий матеріал длJl ВИКОИВННJI робіт по благоустрою алаСІlllМl1 СІІЛDAІІІ піCЛJI капі-
тanьHOГO ремонту теІШових м~еж. 

Завда111ІВ: ВіdllОIlЛЄІІ'ur асфал6nrо"оzо II0КP"IIIIIIR 

ПОIСIІ3IIIIIС1I: 

ОбсJIГИ фінвнсуванНJI: всього, тис. грн 400,0 400,0 
в т.ч. державний бlОДЖет, тис. грн - -
міський бюджет, тис. !'рИ - -
Економічній ефект: . 
15. Мета: дпя підвищенu надійно і роботи підприємства та оиовnеиu автотранспортного парку, JlКОМУ в сереДllЬОМУ 12-14 років. 
Завда111ІВ: ТЄХІ,іЧІІЄ за6аllЄЧЄlllur ІІіdрозdілі" IIidllpllarcnr"aj 
- " ІІr.ч .заКУllіllЛR: а"арі';ІІ01 лrаll"",і ІІІє,urо",а лrЄРЄ:llt (ГАЗ - 3309), a"nrDJIra""",i 60рnrо"о1 (ГАЗ-
33~9), a"III0'fllCIIIePlli, eHCHa"alllopa «Борєне», а"ІІІ0л,аll"",і «ГtuЄЛ6», ІІІєчє"'укача «кор",у"-В», Cllla-
ІІН'" tl!paepIIO!O nrа с"єрdл'Ul6110Z0, ІІЄРЄСУ"ІІ01 з"аРlо"ал61101 ycnrallO"H", Л'ОlllОllDJI""', OPZlIII!.~IIiKIIj 
- на",,"ал611"" I1l!JtrOllnr єнсна"аnrОl1а Е0-4321 nrа наllіlllал611"'; I1l!JtrOlllll Hpalla КРАЗ-2S0 
ПОIСІІ3IIUICD: 

ОБСJlПI фіиансуванu: всього, ТlIС. !'рИ 
1360,0 1360,0 

в т.ч. державний бюджет, ТІІС. !'рИ - -



J 2 3 4 

місыolй бюджет, тис. Ірн - -
Економічній ефект: Надійність теплопостачання -
~(d&роварптеnnоенерrомеРe8D» 

Мета: Знижевня витрат основних пanивно-енерreтичниx ресурсів на виробництво теплової енерпї при транспортуванні, підВllщення flaдifiHocтi та 
якості теплопостачання 
Проrpама нерепеКnlввоrо P0:JBНТКY теП.llовоrо rоеподаретва I\lіета та впровадженнв еllерrозбері-
r&IОЧIIХ технОJlОnй, ТИС.f1]Н 

ПОК83НIIКП: 

Обсяrи фінансування: всього, тис. Ірн 23969,8 23969,8 
в т.ч. державний бюджет, тис.грн 5760,0 5760.0 
місыolй бюджет, тис.грн 12000,0 12000,0 
Е.кономічніЙ ефект: EкOHOMЇJI паливно-енергетичних ресурсів, тис.грн. 4286,1 
Зниження собівартості тепловоі енергіі на S% 



ДОДАТОКУ ДО ЗАХОДІВ 1 

Перелік об'єктів ~ 
ВllКОllаllllЯ капіталы�огоo peMOIl1Y теПЛОВllХ I\lереж підРЯДlІlll\1 способом в 
2008 році КП "БроваРlІтеплдоенергомережа" 

N!! найменування робіт та адреса об· єкту кошторисна вартість 

тис~н. 

1 капітальний ремонт теплової мережі по 110,661 
вул.Постишева,111 від ТК-3К-13 

2 капітальний ремонт теплової мережі по 261,427 
вул.Геj)дена,3 від ТК-3К-ІОА 

3 капітальний ремонт теплової мережі по 211,046 
вул.ЧеРНJlXовського,І5 від ТКІ3-4-1 

4 капітальний ремонт теплової мережі по 248,492 . 
б.Незалежності,2 від цm 

5 капітальний ремонт теплової мережі по 509,368 
вул.КоролеНКО,57а від ТК-20-3 

6 капітальний ремонт теплової мережі по 385,322 
б.Незалежності,4 від ТКІ6-16 до цт 

з нар~~ваннями та ПlIВ: 2290,0 



ДОДАТОК ДО ЗАХОДІВ 2 

Перелік об'єктів 

виконаННJI капітального ремонту теплових мереж господарським способом на 
2008 рік кп ,,І)роваритеплоенергомережа. 

Н! найменування робіт та адреса об' єкту 

1 капітальний ремонт теплової мережі по 
вул.ЧеРНJlХОВСЬКОГО,16г від ТК-13-6 

2 капітальний ремонт теплової мережі по 
вул.Білодубравна, 14 від ТК-28 

3 капітальний ремонт теплової мережі по 
вул.Короленко,53 від ТК-20-6А 

4 капітальний ремонт теплової мережі по 
вул.Короленко,47 від ТК-19-1 

5 капітальний ремонт теплової мережі по 
вул.Гагаріна,14 від ТК-9-К-14У 

6 капітальний ремонт теплової мережі по 
вул.Шевченко,13-2 від ТК-5А 

7 капітальний ремонт теплової мережі по 
провул.поштовий від ТК-3 

8 капітальний ремонт теплової мережі по 
вул.Кірова,36,36а 

9 капітальний ремонт теплової мережі по 
б.Незалежності, 1 5-1 5а 

1 О капітальний ремонт теплової мережі по 
вул.Короленко,68-68а 

11 капітальний ремонт тепловоі мережі по 
вул. ЧерНJIXОВСЬКОГО, 13/1 від ЦТП до ж/б по 
вул.Короленко,54б 

12 капітальний ремонт теплової мережі по 
вул.Чкалова,16 від т. врізки до ТК19 

13 капітальний ремонт ( заміна засувок по тк 

всЬОГО: 

14 капітальний ремонт тепловИХ ме~еж, заміна 
компенсаторів по б.НезалеЖНОСТl,2 

кошторисна вартість 
т.грн. 

259,986 

156,693 

169,820 

27,664 

96,258 

39,903 

85,055 

76,119 

527,204 

478,371 

642,842 

53,008 

13,384 
97,609 

3381,183 



з. 3aкmoчві положеВВJI 

Фінансування заходів Міської програми здійсшовати в межах за-

тверджених аСИПі}'Вань на бюджетний рік з таких джерел: 

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

- державного та обласного бюджетів; 

управлінню житлово-комунального господарства Броварської 
міської ради включати в бl0джетні запити кошти (окремим рядком) 
на видатки, пов' язані з виконанням Міської програми. 

Секретар міської ради І.В. Сапожко 



поДАННЯ: 

ДlSрекrор " 
кп "SроваРllтеnnоенергомережа О.В. Корщак 

ПОГОДЖЕНО: 

ЗаС'І)'ПНIIК міського голови г.п. ГолуБО8сьm 



N!nn 

1. 
2. 
3. 

Облік 
РОЗСІІЛКІІ актів Броварської І\lіської радll 

PiwellllB І\lіської раДІ' 

ВіД~ ____________________ ,Ng ______________________ __ 

Про затвердження «Програми перспективного розвитку теплопостачання 
міста та впровадження енергозберігаючих технологій 
по кп «БроваритеплоенергомереЖЕШ на 2008 рію) 

Назва відділів, управлінь та орга- Хто отримав Підпис 
нізацій 

кп "Броваритеnлоене~омережа" СафІ!ОНОВ С.В. 
Заступник міського голови Голубовський г.п. 

Управління житлово- Морозова в.о. 

комунального господарства 

Виконуючий обов'язки директора
ГОЛОВНИЙ інженер 

кп "Броваритеnлоенергомережа" ~ С.В. Сафронов 



ІНФОРМАЦІЯ 
про затверджеНllR «ПрограМIІ перспеКТІ • ІВІІОГО РОЗВІІТКУ теплопоста-

ЧDІІІІЯ I\llста та впроваджеllllR еllергозберігаlОЧllХ теХllОЛОГій ПО КП «Бр 0-
ваРllтеплоенеРГОl\lережа» на 2008 рік» 

Програма п~рспективного розвитку теnлопостачанНJI міста та впрова
джен~ енергозбеРlгаlОЧИХ те~нологі~ по КП «Броваритеплоенергомережа» на 
2008 РІК р~зроблена н.а ОСНОВІ ВИВОДІВ та пропозиції енергоаудиту, що прово
ДJJ1ЬCJl на ПІДПРИЄМСТВІ. 

.. . Основними ці~~Ми ~a~oї пр~грами Є зменшення споживання енергоносі
I~ та шдвищенlUI надlИНОСТІ І JlКОСТI надаННJI послуг споживачам теплової енер

~І. 

ПРОПОНУЄМО РОЗГЛJlНУТИ питаННJI від виробництва теплової енергії на ко
тельних до транспортуваННJI його споживачам. 

1. Котельні 

3 18 - ти котельних, що експлуатує підприємство, на 6-ти встановлено 
обладнання потужністю від 4 до 50 Гкan/год. На цих котельнях підприємство 
!Шанує продовжити роботу ПО їХ модернізації та технічному переобладнанню. 

На протязі 2007 року виконано роботи по автоматизації процесу горіння 
та обліку природного газу, що ДОЗВОЛИТЬ зменшити споживання енергоносіїв в 
2008 році до 5%. 

В 2008 році Є необхідність провести роботи по капітальному ремонту 
котла nТВM-50 на котельні по бул. Незалежності,26/1 та залізобетонної димо
воі tpуби по вул. Кірова,96, введеної в експлуатацію в 1989 році. 

ПnануюТЬСJl також роботи по відновленню роботи деаераційних устано
вок ва З-х котельних (на З-х котельнях виконано в 2007 році), що значно по
довжить термін експлуатації котельного обладнання та теплових мереж. 

На решті 12-ти котельних встановлені малопотужні котли типу 
«НІІсту» , «Універсал», «Факел» з терміном експлуатації 20-30 років. Обсте
жеНWI цих котельних підтвердило їх малоефективність з ккд близько 60 %. 
Щорічні втрати природного газу на цих котельних CКJIaдaIOТЬ більше 500 тис.м3 

Оскільки модернізація цих котлів практично HeMO~O, пропонуємо 
ПОСТУПово проведеННJI робіт по реконструкції котельних з замІНОЮ обладнання 
на СуЧасне. 

Одним з важливих показників роботи підприємст~а є м.о~ивість опе
ра:rивво аналізувати стан роботи обладнання та внос~ти В1ДПОВІДНІ. корепиви. 
3nДIIo Висновків енергоаудиту, діюча на підпрИЄМСТВІ система оБЛI~ та KO~T
:o~ за енергоспоживанням потребує удосконалення до сучасного РІВНЯ. ~.1Д-
ОВІДНо до висновків енергоаудиту автоматизована система контролю та облІКУ 
енергоспоживання (АСКОЕ) впровадження енергетичного менеджменту до-
~~ , . 

ИТЬ Зменшити енергоспоживання на 1621 тис.грн. в РІК. 



2. Теплові I\lережі 

В даний час підприємство еКсnлyа 77 
трубопроводів, з яких 90,З км експлуатуюТУЄ б. км теплових мереж, або І 54 км 

П"а б ться Ільше 15 років 
,...,иа за езпечення безаварійної Їх об. . 

но перекладати до І О км трубопров . рДл оти ПІдприємству щорічно необхід-
• . .. ОДІВ. Я цього необхідно вико 

ЯК вnacHI СИЛІ так І ПІдрядні організаціі. ристовувати 
Як показав досвід, власними си .. 

Лами за ремонтнии період підприємство 
може перекласти до 4 км трубопроводів з врахув б. . анням ро ІТ по обслуговуван-
ню ДІЮЧИХ теплових мереж. В зв'язку з чим виникає б·. . . . . .. нео ХІДНІ сть залучення 
спеЦIВJI1ЗОВаних оргаНlзаЦ1И для капітального ремонту б' . 
81ІХ мереж. значних о ЄМІВ тепло-

І!-а 2008 рік заплановано перекласти 20 дільниць мереж. На "б· . б'-
еми роБІТ це: и ІЛЬШІ о 

- Черняхівського, І З/І - 1646 м· , 
- Черняхівського,15 - 562 14; 
- Черняхівського, 1 6г - 624 14; 
- Незалежності,2 - 626 м; 
- Незanежності,4 - 468 м; 
-Незалежності,15-15а - 1151 м; 
- Короленко, 57 - 6 І - 822 м; 
- Короленко, 68 - 923 м; 
- Короленко, 53 - 310 м. 

3.~ентральнітеDловіDУНК11I~ 

дпи підготовки гарячої води підприємством експлуатується 36 Ц1П. На 
зs-ти. з них встановлені кожухотрубні підігрівачі, потужні електричні насоси 
ДJIJI. ПІДВищення тиску питноі води. Термін експлуатації обладнання понІД 15 
POk1В. Значна частина якого повністю з амортизована. Латуні трубки трубних 
теПЛООбмінників інтенсивно заростають солями жорсткості, що значно погір
lІІує його ККД. Механічна очистка трубок затруднена та малоефективна. 

на протязі 2004-2007 років підприємством розпочато роботу по техперео
СнащеНJUo ЦТП. Так на всіх ЦТП встановлено автоматику регулювання темпе
раtypи гарячої водн . 

. На 2008 рік плануємо заміну підігрівачів гарячоі води та підвищувanьних 
НаСОСІВ. для виконання цих робіт підприємство планує використати кошти з 
.цер>Кавноro бюджету та співфінансування місцевого бюджету. 

B"KOJnп-
ro •• " ц,ЧИй обов' пп директора -
JJовНИй і krI ІІІ) Н>l(енер 

РоваРDТeплоенергомережа" ~ с.Б. сафронов 



БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА киJвськоІ ОБЛАСТІ 

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
"БРОВАРИТЕПЛОЕНЕРГОМЕРЕЖА " 

07400, КtIЇBcЬKa область, М. Бровари, вул. Грушевського,3в, тел.факс. (294) 4-11-01 
р/р 26002000140001 в Броварській філіУУкрінбанку МФО 321808 Код ОКПО 13711949 

НВ:-________ від ___ _ 

Про затвердження <dIрограми 
перспективного розвитку теплопостачання 

міста та впровадження енергозберігаючих 
технологій по кп «Броваритеплоенергомережв» 
на 2008 рію> 

Секретарю 

міської ради 

Call031CKO J.B. 

ШаНОВНllЙ Ігорю ВаСIIЛЬОВIIЧУ! 

Просимо Вас винести на розгляд сесії Броварської міськоі ради «Програми 
перспективного розвитку теплопостачання міста та впроваджен~ енергозберіга
ючих технологій по кп «БроваритеплоенергомережВ» на 2008 РІЮ>. +-

3 nовагОIО J 

Директор О.В. Коршак 
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