
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИівськоІ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

ГПро затвердження Програми перспективного розвитку І 
теплопостачання міста та впровадження 

енергозберігаючих технологій 
по КП "Броваритеплоенергомережа" на 2009 рік 

Заслухавши інформацію директора комунального підприємства «Брова
ритеплоенергомережа» Коршак О.В. про <dIpoгpaмy перспективного розвитку 

теплопостачання міста та впровадження енергозберігаючих технологій по кп 
<~роваритеплоенергомережа» на 2009 рію>, керуючись п.22. ст. 26 Закону 
Украіни «Про місцеве самоврядування Іі Україні», враховуючи пропозиції по
стійних комісій з питань комунальної власності та приватизації та з питань со
ціально-економічного та культурного розвитку, бюджету, фінансів та цін, Бро
варська міська рада 

ВИРІШИЛА: 

І.Затвердити «Програму перспективного розвитку теплопостачання міс
та та впровадження енергозберігаючих технологій по кп <<Броваритеплоенер
гомережю> на 2009 рік» ( далі - Міська програма ), що додається. 

2.фінаисовому управлінню Броварської міської ради здійснювати фінан
. сування Міської програми в межах затверджених асигнувань на відповідний 
період. 

з. кп «Броваритеплоенергомережа» звітувати про хід виконання 
<d]poгpaмy перспективного розвитку теплопостачання міста та впроваджеНИR 
енергозберігаючих технологій по кп <<Броваритеплоенергомережа» на 
2009 рію> ( грудень) на сесії Броварської міської ради. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника місь-
кого голови Голубовського г.п. 

Виконуючий обов'язки міського 
голови - секретар міської ради І. В. Сапожко 

• t ;. '. ' • . ' . . . .. . . 



поДАННЯ: 

виковуючиіі обов'JJЗ\tИ р.иреJtТOра -
гоповииі інженер 
I<Il w;ровариreпnоеиерroмереЖВ»' 

погоДЖЕНО: 

ЗаступнИК міського гопови 

. НачальНИК фінансовоГО упрaвniВWI 

виконуюча обов'язки начальника 
упрaвnінвя економіки - застуПНИК 
начальника управління економіки 

виконуюча обов' язки начальника 
юрИДИЧНОГО відділу - головний спеціаліст 

Начвльиик загального відділу 

Вико~ча обов'язки начальника 
упрaвmивя житлово-комуиanьного 

господарства - З!С'I'VТТU'ТЛl' упр . ..~ ..... &6 .. начальника 

aвmвня житлово-комунanьного 

господарства 

Заступник . з ГОЛОВИ ПОСТІЙНОЇ комісії 
питань KOМYНanь •• ~a приватизації НОl власностї 

Голова пості" .. соціаль ИВОl комісії з питань 
ио-екоиомі розвитку, бюдж ЧИфО;О та .культурного 

ету, lнаИСlВ та цін 

000386 

С.В.Саф~ 

г .п. Гоnyбor. 

т .г. ПопіlJlYi 

А.В.Баба .. Мір16 

~ Н.І. ГнаТЮК 

ю.А. cep)11O~ 



Затверджено 
Рішення 

Броварської міської ради 
Biдz2P~~ 
N!! .(I)JPd'5=~ 

Програма перспективного розвитку теШІопостачiUIИJI міста 
та впроваджеИИJI енергозберігаючих технологій 

по кп «БроваритеплоенергомеРe>l<а» ва 2009 рік 

1. Загальні положеИИJI: 
Міська програма перспективного розвитку теШІопостачання міста 

~ впровадження енергозберігаючих .технологіЙ по кп <sБроваритеШІО
енергомережа» на 2009 рік (далі - Міська програма) розроблена на вико
нання Постанови Кабінету Міністрів України від 05.02.1997 року «Про 
комплексну державну програму енергозбереження в україні», «Правил 

безпечної експлуатації теШІомеханічного обладнання» затвердженої 
Міністерством праці і соціальної політики від 15.11.2001 року N! 485 

Головною метою Міської програми є забезпечення надійноcri та 
безпечної експлуатації теШІОВИХ мереж, обладнання котелень та 
центральних теШІОВИХ пунктів міста. 

Виконання заходів Міської програми дасть можливість продовжи
ти термін безпечної експлуатації теплових мереж, обладнання котелень, 
центральних теШІОВИХ пунктів міста та змеюпити витрати енергоносіїв, 

забезпечити безперебійність та покращити якість надання послуг теп-
Лопостачання. . . 



2.3АХОДИ 

перспективного розвитку теплопостачання міста та впровадження енергоз6ерігаЮЧІІХ теХВОJlогііі . 
-- ' ... . ... ~. -- --- 2009 • ..,--

ПроrpUlа 2009 рік - плав 
разОl\1 в тоаlУ чве.ві: Ековоаl. 

заг. фО11Д ефекг, 

шс.грв 

1 2 3 4 
КОТeJlьні 
I.Мета: Заміна фізично і морально застарілого устаткувВивя на нове прогресивне обладнвнНJI, Jlке забезпечує ВИСОКИЙ техніко-економічний рівень 
ВИ1)оБВИЦ'J:Ва. 

Завдаввв: 3a'I!pIllf!If'UI Pf!KOIfClJlpYK'CїC КОlllельн.а 110 вул. К"У,ська,225, вул. К"і,ська,153/1, вул. КУІІІУ-
зо.а. 6, .ул. apKa~ 1/1 :І 11CrrlaHO.KO.O НО'ІІХ gчасн.а f!КОНQJI.ЇЧНlа KOllurї, 
Показники: 

ОбсJП'И ФіваиСУВIUIВJI: всього, тис. грн 1400,0 1400,0 

в т.Ч. державний бюД11Сет, тис. грн - -
місьКИЙ.БІОДЖСТ, ТИС. грн . . . . 200,0 200,0 . . 
Зношеність обл8ДВавви: 100% 

Економічній ефект: eKoHoMЇJI паливно-енерreтичниx ресурсів (природний газ), ТИС. грн. 673,0 

1.Мета: Заміна фізично і морально застарілоro ycтaткyвВВIIJI на нове прогресивне облвднаиИJl, Jlке забезпечує ВI1СОIGIЙ техніко-економічний рівень 
ВИ1)обиицтва. 

Завдаввв: Pf!KOlaCIfIPYK'CЇJI КОlllель"Їй 110 'УЛ. Красо,ського, 2/1 3 УСІІІШІО.КОЮ НО8lа сучаСlllrx f!КОНQJI'Їч-
НlІХ KOllurї, 

ПОКa:lВDКD: 

ОБCJП'И фіваиcyвaиu: всього, тис. грн . 4000,0 . 4000,0 
в т.Чо державний БIО,цжет, тис. rpH - -
міський бюджет, тис. грн - -
Недостатність потужвостеі ДЛJI забезпечеВИJI теплопостачВННJI новобудов мікрорайону 

Економічній ефект: eKoHoMЇJI паливно-енерГC'l'1f1ПfИX ресурсів (природний газ), тис. грн. 
317,5 . 

-
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еПЛОВI мереао 130,0 
. · 



І 1 2 3 4 
5.2. РгнОНCnIР)1lщiR IlІenлОIIj1НЮlIj1, JlI. БРО_ІІI!!І, бр. НeJtIЛ~НDCmі, 611 І 

ОБCJП"И фівавсyвaRКII: всього, тис. ІрИ 299,95 299,95 
в т.ч. державний бюджет, тис. ІрИ 299,95 299,95 
міський бюджет, тис. rpИ - -
5.3. PeKOllcmpYK'(ЇR mЄnЛОІІУНЮ1IУ,"'1. Бровари, Іул. НєзалаСlfосmі, 1011 
ОБCJП'И фівавсyвaвJIJI: всього, тис. rpи 299,95 299,95 
в т.ч. державний бюджет, тис. rpи 299,95 299,95 
міський бюджет, тис. rpи . - -
5.4. PЄKOHC"'PYK'(ЇR ",е,IЛОnУНкп,у • .. ,. Бро_ар", Іул. НЄЗОЛЄ3N:носmі, 12/1 
()бсягифЮв&Исуваиии: ВСЬОГО,тис. rpи 299,95 299,95 
в т.чо державний БІОДЖет, тис. ІрИ 299,95 299,95 
міський бюджет, тис. rpи - -
5.5. PeKOIIC"'PYKrciR nrenлОПУНЮІІУ, "І. Бровар'" "Ул. Гру",є_ського, 1/1 
Обсяги фінавсуваиии: всього, тис. rpи 299,95 299,95 
в т.ч. державний бюджет, тис. rpи 299,95 299,95 
міський бюджет, тис. гри . - -
5.6. PЄK01lCIIIpYK'(ЇJI mєnлfJ';УІІЮІІУ, "І. Бровар", "Ул. М. Лагуно_оl, 911· .. . 

" 

Обсяги фінавcyвaишt: всього, тис. rpи 299,95 299,95 
в т.ч. державиий бюджет, тис. J1)И 299,95 299,95 
місьІСИЙ бюджет, тис. ІрИ - -
5.7. PeKollcmpYKqїJI ІІІI!1UlО"УІІIШІУ, ",І. Бровар", 8J1Л • • мо ЛагуIfОВОr, ІЗ/І 
ОбсJII'И фіиавсyвaииJl: всього, тис. rpи 299,95 299,95 
в т.ч. державний бюджет, тис. rpи 299,95 299,95 
міський бюджет, тис. rpи - -5.8. PЄКOllcmpYI('(ЇR mЄІlЛОIІУ"Юllj1, .. ,. Бровар", вул. ОліА",і,;ська, 8/1 
ОБCJП'И фівавсувlUПlJl: всього, тис. Ірн 

299,95 299,95 
в т.ч. державний бlОДЖет, тис. грн 

299,95 299,95 міський бюджет, тис. гри - -5.9. Peк0I1C111PYH1(ЇR '"ЄnЛО"УНЮ'IJ1, ",,. Бровари, вул. Кllівсьна, 288/1 
ОБСІІ"И фіиавсувllllU: всього, тис. гри 

299,95 299,95 в т.ч. держввиий бюджет, тис. грн 
299,95 299,95 міський бюджет, тис. грн - - -



r 1 2 3 4 1 

5.10. PI!HOIIClIIJlYHIfїR ІІІІ!ІІЛОІІУ"ЮІІУІ "'І. БРОВIlРIІI 6JU1o КОРОЛI!IІНО, 47/1 
, Обcвrи ФінанСУВВВRJI: всього, 'lИC. rpв 299,95 299,95 
В т.ч. державиий бюджет, тис. !'рН 299,95 299,95 
місьІСНЙ бюджет, тис. грн - -
6. Мета: для забезпечеlDlJl графіку по підготовці теплового господарства до роботи в осіншо - зимовий період 2009- 2010 років планується при-
дбати матеріапи та обладнання. 

3авдаввв: 3tlI(VІ'ЇIЛR лrtlтЄDЇалї, dлв релrОНIllj1 06'єктї, ІІІЄІІЛО'ОZО ZOCI'Odtll!CIII'tl 
ПоказВDКD: . 
Обcиrи фівансувавИJI: всього, тис. ГnH 552,0 552,0 
в т.ч. державний бюджет, тис.грн - -
місь1СИЙ бюджет, тис.грн - -
Економічній ефеп: Надійність теплопостач8НИJI -
7. Мета: Провести асфanьтувавви, придбати чорнозем та посадковий матеріал Д1IJI виконанИJI робіт по благоустрою власними С.'ЛаАШ піCJUI капіта-
льного ремонту теплових меоеж (2540 м1 ). 
3авдашlИ: Блtuоус",рї,; IІЇCJUlНtlIlЇ",алЬІІОZО J1f!A'OllDlY ІІІємо"а ""1!JlaC 
Пок83ВВКО: . . . . 
ОБCJIГИ фінавсув8НВJI: всього, тис. грн 411,0 411,0 
в т.ч. державний бюджет, тис. грн - -
міський бюджет, тис. грн • ... .'1. ..... - -
Економічній ефеxr: ~;r 
8. Мета: д!иr підвищено надіівоіроботи ~дприємства таоновленИJI автотранспортного парку, ЯКОМУ в середньому 12-14 років. 
3авдаВIIВ: ТUIIЇЧІІЄ за6езllЄЧЄІІІIR ІІїdрозdіл;в 'Ї!i~npIIЄJf'Cln,a; 

- , ІІLЧ .зtlНJ1"ЇtlllR: aCI!IIba'(Ї';Hor лrа""",ї, clЦJo..CJ'IIda, а,тОlllЛzачаJ ",'OnIOllO./l",II, з,ар'о,аль"оzо гЄ"1!-
pq",opa (NOllda),. "є~cy,,,oi ЗВtll!,оваль"оl J'CII;a'JOВH'~ "'є.ЧI!ІІ'у/(ача, л.еталоо6ро611f1Х фрезЄРНОZО ,,,а . с,єpdл'ШЬНОZО СlllаН/(ІІ, оргn'ЄХІІІ/(1Ij . . 
-НtlllЬllалЬНІІ'; рем0,,'" єнс/(а,атор& 
ПОК83IIПКП: 

Обсвги фінаисувaвu: всього, тис. грн 
1370,0 1370,0 в т.ч. державний БJОДЖет, тис. !'рн - -

міський БJОДЖет, тнс. грн . J -
Економічній ефеxr: Надійність теплопостачання -

-



J кп «Вроварuтeплоеперroа.ережа» \ 
Me~: ЗвижеВШІ ВН1рат основних пanивво-еверreтичниx ресурсів ва виробництво теШlо~оі енерІіі при транспоp-ryвaиuі, підвище1ЩS1 вадіАності та 
пості теШІопостачamur 
ПРОГРUlа DерспеК11lSПОГО PO:JSВТКY ТеПЛОВОГО господарства міста та ВПРОВQДЖеВВR епергозберїra-
ІО'ІП ТПІІОJlОгій, тис.грн 

Показвmm: 

Обcяrи фінансуванни: всього, тис. грн 14894,5 14894,5 
в т.ч. державвий бюджет, тис.грн 5661,5 5661,5 
місь1СИЙ бюджет, тис.грн . 1700,0 1700,0 
Економічній ефеп: Економія паливно-еиергетичних ресурсів, тис.гри. 1682,6 

І ----- --



з. 3аюпоЧИЇ положеВИJI 

Фінансування заходів Міської програми здійсюовати в межах за-

тверджених асигнувань на бюджетний рік з таких джерел: 
- коштів бюджету розвитку міста; 
- коштів цільового фонду бюджету міста; 
- коштів підприємства; 

- державного та обласного БІОДЖетів; 

управліННІО житлово-комунального господарства Броварської 

міської ради ВКЛІочати в бюджетні запити копrrи (окремим рядком) 
на видатки, пов' язані з виконанням Міської програми. . . 

Виконуючий обов' язки міського 

голови - секретар міської ради . "fi~,t ~B. Сапожко 
\~ 



ПОДАННЯ: 

Виконуючий обов'язки директора
ГОПОВВИЙЇF.DКенер 

кп «БроваритеплоенергомереЖ8» 

ПОГОДЖЕНО: 

3аcтynвих міського голови 

c--~/ СВС /-> .. афро,-

г.п. Голубоа 



БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА киІвськоі ОБЛАСТІ 

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
"БРОВАРИТЕПЛОЕНЕРГОМЕРЕЖА" 

07400, 1<иівська область, м. Бровари, вул. Грушевського,3а, тел.факс. (294) 4-11-01 
р/р 260093271264 в Броварському відділенн~ Н!! 5400 ВАТ «Державний Ощадний банк)) 

МФО 320122 Код окпо 13711949 

~~O1:~ N!! 1'/.2- Ь'г 

На:-_______ від -~~-Н-

Виконуючому обов' язки 
~q ~(' д,'міського голови 

,f 6 ' М· о) СаllО31СКО І.В. 

Про затвердження Програм пе спективного 
розвитку теплопостачання міст та 
впровадження енергозберігаючих технологій 
по кп «Броваритеплоенергомережа» на 2009 рік. 

Шановни,; Ігорю Вае,т60В""У! 

Просимо Вас винести на розгляд сесії Броварської міської ради пит&Ния про 
затвердження Програми перспективного розвитку теплопостачання міста та впро
вадження енергозберігаючих технологій по кп «БроваритеплоенергомереЖID> 
на 2009 рік. 

3 IIotJaZOIO , 

В.о. директора 

Спl_А.в. 
""'.6-61-89 

! 

С.В. Сафронов 

І 
&роваРСЬКIlА, J '--Bk І 

~RИііJI..,~ 
.. -t1 '1. l2t' tR р • 

• 
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