
БРОВАРСt)КА МІСЬКА Р .. 
. АДА КИlвськоJ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г 
Про затвердження Програми енергозбереження по 
комунальному підприємству "Служба замовника" 

на 2008 рік 

Заслухавши інформацію генерального директора комунального підпри
ємства «Служба замовника" Ковригу П.І. про «Програму енергозбереження по 
комунальному підприємству "Служба замовника» на 2008 рік", керуючись п.22. 
ст.26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", враховуючи 
пропозиції постійної комісії з питань комунальної власності та приватизації та 
постійноі комісії з питань соціально-економічного та культурного розвитку, 
бюджету, фінансів та цін, Броварська міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1.Затвердити <<І1рограму енергозбереження по комунальному підприєм
ству "СЛУЖба замовника» на 2008 рік" ( далі - Міська програма), що додається. 

2. Фінансовому управлінню Броварської міської ради здійснювати фі
В~сування програми в межах затверджених асигнувань в бюджеті міста на 
ВІдповідний період. .. оо 

з. кп "Служба замовника" звітувати про ХІд ви~о~анняоо МІСЬКОІ про-
грами 2 рази на рік ( липень, грудень) на сесії ~pOBapCЬKOI МІСЬКОI ради. 
. 4. Контроль за виконанням цього р!~ення ~~кnасти на заcтrпника 

МІСЬКого голови Голубовського г.п. та ОСТІИНУ ~OMIC~ з п.итань СОЦІально-
еКономічного та культурного розви, '. ~OJUJC ~IHaнCIB та ЦІН. 

,:.~' \ 01\\ 
, ~~' ~ ;/. · r-. о, ~ -о 

,'І a:~' '\\\; ~\ " о .І" .. І. ~C ІВС 
Се1Сретар ради ~ сІЇ #, '::':' ~ • • апожко 

\ С)І. '-. ~r-~ ... ~ __ 
• А""---' ,,., 
~'" V".J- • 

"'~/"'>' ~~ 



ПОДАННЯ: 

ГСllсрanьнltй Allpeкrop 
" КП "Служба замовника 

ПОГОДЖЕНО: 

ЗаСТУПНllК міського ГОЛОВlf 

НачanЬНlfК фінансового управління 

НачanЬНllК управління економіки 

НачanЬНlfК управління житлово -
комунanьного господарства 

Гопова постійної комісії з питань 
KOMYHВnЬHOЇ ВJIaCHOCTi та 
ПРJfватизації 

Гопова постійної комісії 3 оитан • Ь 
СОЦ1вnьно-економічноro та tnln 

б . . • .1 Ьтурного 
РО3ВlіТКУ, IОДЖету, фІнансів та цін 
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Затверджено 
Рішенням 

Бров~р'СЬКОУ міськоУ ради 
від ,,~ О/.bJol 
N!! ЯО-~·06-

Проrpама енерrозбережеВНJI по комунальному підприємству 

"~базамоввика" 
на 2008рік 

1. 3arальні положеННJI: 

Міська програма енергозбереження по комунальному підприємс

тву "Служба замовника" на 2008 рік (далі - Міська програма) розроблена 
на виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 05.02.1997 року 
"Про KoмrmeKCНY державну програму енергозбережеlШJl в Украіні", " 
Правил безпечноУ експлуатації теIVIомеханічного облaдRaIШJI " затвер
дженоУ Міністерством праці і соціальної політики від 15.11.2001 року Nи 
485. 

На адресу підприємства надходить чисельні скарги та звернеlШJl 
Мешканців будинкіВ на перебоУ в енергопостачaшli, постачанні гарячою 
Водою, а також промерзання квартир, які призводить до збільшення за
ХВорювань та поriрmання санітарно - епідеміолоriчного стану житлових 

ПРиміщень. 
Головною метою Міської програми є зменшення рівня втрат теп-

лової та електроенергіУ , збільшення терміну надійної та безпечноУ екс
плуатації будинків житлового фонду міста, покращення надаІШЯ по-

слуг та зменшення cкapr населення. 

Дn:и ліквідації промерзання огороджувальних конструкцій та збере-
ження тепла, 1JlUI забезпечення нормального санітарно - епідеміолоriч
Ного стану житлових приміщень в програму вюпочений комплекс робіт 
По }'ТeIDIенню стін фасадів. 

для ліквідації аваріЙНИХ ситуацій, забезпечення населення безпе-
ребійним гарячим водопостачанням запланована реконструкція вбудо
ваних бойлерних. ЗІідно нормативів термін ~кс:плуатації Вб!ДОВаних 
бойлерних становить 15 років з моменту вводу ІХ в екс:плуатaцuo. На те
перhuнiй час бойлерні, вюпочені в програму, мають знос 100%. 



в зв'язку із Зб~ьшенням електричного навантаження в квартирах жит
ловИХ будинюв прИскорилось зношення електрощитових.Для запобі
гаННЯ виникнення аварійних ситуацій потрібно виконати капітальний 
ремоНТ електрощитових, а також для забезпечення безпечної ексnлyа

таціі будинку виконати контурне заземлення. Дпя раціонального 
використання електроенергії на освітлення сходових клітин та перед 
під'їздами необхідно встановити пускову апаратуру та реле часу. 

Так як термін експлуатації дерев'яних вікон становить 40 років, то 
на теперішній час вони мають 100% знос. За роки експлуатації вікна в 
під'їздах жодного разу не мінялися і прийшли в непридатний стан 

( прогнили, повипадали з коробок), створюють населенню небезпеку( 
можливість випадання конструкцій при проходженні мешканців по 

під'їздам), не забезпечують достатній тепловий режим в місцях загаль

ного корисгування , що призводить до замокання та руйнування штука
турки в під'їздах. 

2.Проrpама енергозбережеННJI по комунальному підприємству 
кп "Служба замовника" 3 додатком 1 (додаєтьси). 

з. Фінансування заходів Міської програми буде здійснено в межах 

затверджених асигнувань на бюджетний рік. 

4.0чікувані результати : Виконання заходів Міської програми 

дасть можливість: 
_ на 100% відновити вбудовані бойлерні на 3 житлових будинках, 

покращивши гаряче водопостачання на 6 ~Л~ВИХ будинках, та еле~: 
трощитові на 80 будинках, зменшиВШИ вірОПДНІСТЬ виникнення аваРІИ 

на 30%; ... 
_ продовжити термін безпечної експлуатaцu систем електропоста-

чання, обладнання електрощит0ВИХ та бойлерних, . _ 
_ в· овити теплопровідні властивОcri огороджуючих KOHCТPyкцt~ 

'\Іп.... 1ДНб . нmивши на 25% кількість звернень на незадОВl-
ІЩ'.I.J,:1ІОВИХ удИНКlВ, зме 

ЛЬНИй стан під'їздів; 
- зменшити витрати енергоносіїв, 
_ забезпечити безперебійність роботи обладнання, . 

. ання альних послуг мешканцям МІС-
- покращити ЯКІсть над а 
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Секретар ради 
І.В. Сanожко 



2.програма енергозбережеНRR по комунальному підприємству "Служба заМОВНІІка " .Іа 2008 рік. 
І 

16 Haib.eвyвaOВJI3axoдy 
2008 рік - пnаll • тпс. !'pll. 

Ра0". 3anuп.ВlІЙ фонд спеціanы�шш 
фонд 

1 2 3 4 5 6 

Програма енергозбереження по ко- 3500 3500 

муиanьному підприємству «Служба І 

замОВНИК8» 

Мета: Зменшення рівня втрат теп-
лової та електроенергії, збільшення 
терміну надійності та безпечної екс-
,ПJIYатації житлових БУдинків 
Завдання : 

1 УТeJШСВllВ стіп фасащів 1300 1300 

Показшпси 011КОИВIUIJI : 

Кількість скарг 30 

Торці будинків t кШькість буд 5 5 

Проектно - коurroрисиа документаців Sn5 Sn5 
mт./oaDТЇcть 

:1 РеКОllетруlЩЇП боfшеРll1ІХ , проеКnlі роБОТlI 360 360 

Показшual ОIIКOИВНU : 

%зиосу - 100% 

Кількість боrшершlХ І вартість однієї, mт.(ПIС. rpи) 31100 злоо 



, Проектво-хопrroрпсва документація., шrі 3120 3120 
варПсть однієї, urr 11IС.ІрН 

3 Капinuп.вПЙ раlОП enекrpОЩВТОВ11Х Ь 1200 1200 
BCТDВOвnellJlJD1 рenе 

ПоICll3lDllOl виков8ННJI : 

% зносу - 100% 

кiJIысіть enепрощитових , IПr 80 80 

Кошroрисна вартість ремоиту однієі IПr. тис. ІрН 15 15 

4. Заміна вікон в під'їздах будинків, термін 640 640 
ехспnyатаціі JIКИX перебільmує 40 рохів 

Показиики ВИКОнaннJI : 

% зносу- 100% 

Кількість, м2 1070 1070 
Вартість ІрН} 1 м2 

~ ~P7~ 600 

~i~lg O~~.} 
Секретар ради І.В.Сапожко ~~~ 
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Додаток 1 

до програl\lll енергозбереження ПО КОl\lуналЬНО1\1У підПРIIЄ1\IСТВУ «Служба 
,81'108111IКІ)) 

Р.1 Утеплення стін фасадів 
Олімпійська ба; 
Горького S; 
Енгельса 1; 
Незanежиості 2; 
Незanежиості 106; 

п.1 РеКОНСТРУlсціи БОЙJJерів, проектні роботи 
Короленка БЗ; 
Короленка 49; 
ОnU.tпїйська 7; 

п.З КапіТDJJЬВИЙ ремонт електрощитових із встановлеННDI реле 
Гшріна27 
Кирпоноса 5,7а 
НезanеЖRОСТЇ б, 7,86, 106, 11, 12 
Еurельса 1,2,4,8, 10,10А 
Оnїмпійська lБ, 2, 4, 7А, 8, 10, 10А, 
Чкanова,16 
fopLKoro ,5 
Кутузова 20/2 
Гагаріна 2,10,1б; 
ВОЗЗ'ЄДВamtJl5А,,7А, 
І<иївська 292 
Кірова 30, 
Седова2,7 
ПОСТИШева 1,1/3,5,56 
ГрYlIlевськоrо 3а; 3,36,17;176 
Пanаиіна4; 
Короленка 50,561, 641, 68, 686, 706 
Незanежності 15, 151, 191, 21 
ЧерИJlXiвСЬkоrо 13,15,151,17,191,21 а,236,25,25б 
Київська 310,312, 300в, 3021, 3101, 
м.Лагуиової 5, 9 

n.4 З • • • pnnvaтaцii вкпх перевищує 40 
аl\І188 вікОН в під'їЗдах буднВКІВ, теР1\DВ ек_ • ., 

PO!da 
1.ДiMЇ'tpOBa 4' 
2.ГollТa 2' ' 
ЗВ ' . ОIaanьиаl0' 
4·A!lДРєєва 2' ' 
S.Enеkq)ИІсів '2' 
6.В_ ьrre ~ .. 
7.Б _ hrr Ри~оиamС'ПВ 7; 

ерВaцtоиaniстів 9; 



15.1' - lН·П:рltі:&ЦIUItWIІСТ1IS І І; 

9.В - Інтернаціоналістів ІЗ; 
10.В - Інтернаціоналістів 15; 
11.В - Інтернаціоналістів 17; 
12.Металургів З; 
lЗ.Металургів 11; 
14.Красовського 7 
lS.Красовського 9; 
16.Красовського 11; 
17.Красовського ІЗ; 

18.Красовського 15; 
19.Поповича 4; 
20.Поповича 6; 
21.Поповича 1 О; 
22.Кірова ЗО; 
2З.Кірова З4; 
24.Мічуріна 2; 
25.Київська 151 а; 
26.Геологів 1; 
27.Геологів 2; 
28.Геологів 4 
29.Красовського 4; 
ЗО.Кірова51 ; 
Зl.Сєдова 1; 
З2.Шевченка 8; 
ЗЗ.ШевченкаlЗ; 
З4.Київська 166; 
З5.Гагаріна 10; 
Зб.Киівська 168; 
З7.Кірова 1; 
З8.Кірова 4; 
З9.Кірова 8; 
40.Київська 294; 
41.Київська 296; 
42.КиївськаЗОО; 
4З.Київська 300а; 
44.Київська 3006; 
45.КиївськаЗООв; 
4б.КиівськаЗ02; 
47.Київська 302а; 
48.Київсьха 304; 
49.Гагаріна 7; 
50.М.Лагунової 19; 
51.ГагарінаЗ; 
52.Гагаріна 5; 

Секретар ради 
І.В.СапоЖJ 



ПОДАННЯ: 

ГСltСРПnЬJIIIЇl ДІІректор 
б 

tI 
КП "Сnуж а ЗПМОВНllка 

ПОГОДЖЕНО: 

ЗПСТУПНІІК міськоro ronОВИ 
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t/ БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА київської ОБЛАСТІ 
~(} КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

"СЛУЖБА ЗАМОВНИКА" 

07403 I\.'t Бровар.. вул. КУІУЗ0ва, 2 
[1-12.~ N! ~-,.thJ -

сШро затвердженНJI Проrpами 

е8ергозбереженНJI по комунальному 
~підприємству «Служба замовника» 
812008 рію> 

ПОДАННЯ 

тел. 5-02-26, факс 5-02-26 

СекретаРІО ради 
Сапожко І.В. 

Прошу Вас винести на розгЛJIД Броварської міської ради питання про 
ЗlтверджеНWI Проrpами енергозбереженЮІ по комунальному підприємству 
«Служба замОВНИК8» на 2008 рік. ~ 

П.І.Коврига 
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