БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА киІвської ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ

Гпро затвердження Програми перспективного розвитку І
теплопостачання міста та впровадження
енергозберігаючих технологій

по кп "Броваритеnnоенергомережа" на 2010 рік
Заслухавши інформацію директора комунального підприємства «Брова
ритеплоенергомережа» Коршак О.В. про <<Ilрограму перспективного розвитку
теплопостачaниJI міста та впровадження енергозберігаючих технологій по кп
«Броваритеплоенергомережв» на 2010 рію) , керуючись п.22. ст. 26 Закону
Украіни «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи пропозиції по
стійних комісій з питань комунальної власноC'l'i та приватизації та з питань со
ціально-економічного та культурного розвитку, бюджету, фінансів та цін, Бро
варська міська рада
ВИРІШИЛА:
I.Затвердити

<<Ilрограму

перспеІСТИВНОГО

розвитку

теплопостачання

міста та впровадження енергозберігаючих технологій по кп «Броваритеплое
вергомережа» на 2010 рію) ( далі - Міська програма ), що додається.
. 2.фінансовому управліmпo Броварської міської ради здійснювати фінан

cyвaННJI Міськоі програми в межах' затверджених асигнувань на відповідний
період.

З. кп <<Броваритеплоенергомере~а» звітувати. про хід виконання

«ІІрограму перспективного розвитку теплопостачання МІста та впровадження
енергозберігаючих технологій по кп <<Броваритеплоенергомережв»
на

2010 рію) ( грудень) на сесії Броварської міської ради.

4. Контроль за виконаивим цього

kОГОroлови ГолубовськогоГ.П.
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ВИКОнуючий обов 'язки міського
Голови - секретар міської ради
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І. В. Сапожко

поДАННЯ:
Директор

кп (сБроваритеплоенергоме

О.В. Коршак

режа»

ПОГОД>1СЕНО:
~~~_ Г.П. ГолубовсьКlli

Заступник міськоro roлови

ВИКОН)'10ча обов'JlЗКИ

Н.а. ПаламарЧУЕ

начальник фінансового управліНИJI

Виконуюча обов' ЯЗКИ начальника

управління економіки - заступник
начальника управління економіки

Начальник юридичного відділу

.Jdci

\" d

Начальник загального відділу

В.Ф. Качанова
І.Г. Ланер
Н.І. Гнатюк

Начальник управліНВJI
ЖИТЛОВо-комунального господарства

В.а. морозова

Заступник ГОЛови постійної комісії
з питань комунальної масності
та приватизації

Ю.А. СердЮК

Голова
постійної комісії з nитQь
•
СОЦІально-еКОНОМічного та

розвитку БІОДЖету ф' . .КУЛЬтурного
,

000337

,

lHQCIВ та цін

А.В. Булка

Затверджено
Рішення

Бро~а'рСЬКОЇ місЬКОЇ ради

від f/d.1AI. /t:JP.
N2 /6;9tr- tPT~

Прохрама перспективного РОЗВИТКУ теплопостачаини міста
та впроваджении енергозберігаючих техиолоriй

по кп «Броваритеплоенергомережа» на 2010 рік

1. Загальні

положении:

Міська програма перспективного розвитку теnлопосгачання місга

та впровадженнЯ енергозберігаючих технолоriй по кп «Броваритеnло
енергомережа)) на 2010 рік (далі - Міська програма) розроблена на вико
НаННЯ Постанови Кабінету МініСІрів україни від

05.02.1997 року «Про

KOМIDIeкcнy державну програму енергозбереження в україні», ссПравил

безпечної екcrшyатaцjI

тепломеханічного обладнання)) затвердженої

Міністерством праці і соціальної політики від 15.11.2001 року N! 485
Головною метоІО Міської програми є забезпечення надійноcri та
безпечної екcrшyатації теплових мереж,
обладнання котелень та
центральних теIDIОВИХ пунктів місга.

Виконання заходів Міської програми дасть можливість продовжи

ти термін безпечної екcrшyатації теплових мереж, обладнання котел~,
цеНТральних теIDIОВИХ пунктів міста та змеюпити витрати eHeproHoCnB,
забезпечити безперебійність та покращити якість надання послуг теп
JIОПОcraчання.

2.3АХОДИ

перспектпвноro РОЗВ.ІТХУ теПJlопос:тачаННJI міста та впроваджеНI.JI енерго:s6еріralОЧIIХ ТПllОJlопіі
.
. ПО кп «БроваР'lтеплоенергомережа)) на 2010 рік
-

Проrpааlа
разоаl

2010 1Іік - ПnDII
в тоаІ)' ..оспі:

ЕКОНОl'l.

заг. фоlJД

ефект,
ТOC.rpll

2

1

3

4

Котельві
1. Мпа: Заміва фізично і морально застарілого ycтaткyвВНIDI на нове прогресивне обладнввви, ве забезпечує високий texhixo-еХОВО1tfічвий рівень
виробництва.

ЗDвдаввв: PЄHOHC"'PYHI(ЇR но",єл&ноі ПО .ул. Красо.с&ного,2Il 3 ус",ано.ною НО.'І% сучаСНl1% ЄНОНОЛlіЧНl1Х HOlluri.
ПоК8ЗВDКII:

Обспи ФінавСУВВНIDI: всього, тис. грн
в т.ч. державний бюджет, тис. Ірн

міський бюджет, тис. Ірн.
копrrи підприємства, тис. rpи

2855,0

2855,0

2039,286

2039,286

815,714

815,714

-

-

Економічній ефexr: ековоміи пвпивно-енергеІИЧВИХ ресурсів (природний гвз), т.у.п.

.

1.Мета: Термів екCПJIyатації димової '1'руби на котельні по вул. Кірова,96 складає понад

)о

І

732,1
20 років. Проведено обстеженЮІ ДlIr.lОВОЇ '1'руБJI та ВШlвле-

но, що необхідно виконати КВDітanьвиіі ]Jемовт цей труби.

3UДDППВ: КаllіmШl&НUІ; PI!JJ'OH'" dllAlo.oi "'Р1611 ноmЄЛ&ІІ0і по .ул. Кіро.а,

96

Показвпко:

ОБCJIГИ фінансувaниJl: всього, тис. rpи
в т.ч. державний бюджет, тис. Ірн

міський бюджет, тис. ІрИ
кошти підприємства, тис. Ірн

Економічній ефект: надіїшість ВJfробництва теплової енергії

965,708

965,708

-

-

965,708

965,708

-

1

2

3

4

ЗМета: Відповідно до вимог ,,правил технічної ехспnyaтації теплових установок і мереж", затверджених наказом Міністерства ПaJIИва та еllерге

ТJIlCИ Украї.ви від 14.02.2007 N! 71 ВJIXОRа'l'И реконструкціЮ хімводопiдroтовки з установкою хіміЧного деаератора на КoтeJIЬНИХ по вул.
Красовського,211, Киівсьха,296б, ГОРЬКОГО, ІІІ

ЗавдаНRJI: РгНОНСlnРУН1fїR хіАІ.одоnідгОInО.НIl на НОInl!ЛіНIIХ ПО .уде ГОРіНОZО,И
ПОКD3ВПКП:

ОБCJIПI фівавсувавви: всього, тис. грн

60,0

60,0

60,0

60,0

в т.чо державний бюджет, тис. грн

МЇсь1СИЙ бюджет, тис. грн
кошти підпрИЄМСТВ&, тис. грн
Економічній ефехт: eKoHoМЇJ1 папивно-енергеrичвих ресурсів (елехтроенерriJl)

15,1

4.Мапа: 3нmкeВВJI ВlПрат елехтроенерrii на виробництво теплової енергії
Завданвв: УСIJIIl1fО8ка .,аСIJIОIJIНІІХ РI2JIЛВIJIОР;8 на дyna'єsиx 8eHII"UlRIJIOPIlX HOllUla ЛТВМ -50 НОInl!Ліll; ПО 6ул. НезалаСIІОСlnі,2611
ПОКD3ВDКD:

ОБCJП'И ФівавСУВВВВJI: всього, тис. гри

100,0

100,0

100,0

100,0

в т.чо державвий бюджет, тис. грн

міський бюджет, тис. Ірн
КОШТИ підпрИЄМСТВ&, тис. грн

Економічній ефект: eKoHoMЇJI папивно-енергетичиих ресурсів (електроенергія),

59,0

5.Мапа: 3riдвo ,,прввип обліку природного газу під час його траиспорту8ании газорозподinьними мережlUШ, постаЧIUПUI та СПОХ\"lIВВННJI"
(затвердженими нахвзом Міністерства папива та енерreтиICИ Украіни від 27.12.2005 N!! 618) та на вимогу Лllста ВАТ "lUlївоблгаз" Від 20.11.2008 N!

08-0512704 vдосконanеИВJ( обліху споЖИВ8В1UI природного газу
Завдання: 3ОАІ;lІа норгЮllорі8 ІІа 8J'.1Л1lX 06л;RJ1 гау ІІа КОlJIl!Ліlll1Х 110 вул. КІІ'IІСіНIІ,2966, КраСО8Сіного,2/1, rOPiKozo,l/l, Ше8.,гllко,21/1
ОБCJIГИ фіваисувВНIUI: всього, тис. Ірн
25,0
25,0
в т.ч. державНИЙ.бюджет, тис. Ірн

місьюlЙ бюджет, тис. Ірн

1

f
JfOШ'Пf підпрИЄМСТВ&, тис. !рИ

2-

3

25,0

25,0

,

4

\

1

-

ВI«JКОмі'Dliй ефекr:

6Мета: Згідно постанови НКРЕ від 25.12.2008 р. Ни 1449 та ва ВІПСов8IПIJ[ припису ЗАТ ,,А.В.С. Киівоблеверго" від 04.03.2010 р. N! 169 викоиа'tИ
neKOH,"J.u~ r~ ву:шів обліку eneкrpoeBenm ва котельних по вул. Кірова,96, Красовськоro,16/1.
Завдаввв: PЄKOHcnrpYK'(ЇR qmів 06лі"JI tUleКnlpoeHepzii на КОDltUlЬН'1Х 110 tlул. Кірова,96, крtlсоtlсы«lо,16ll
ОБCJП'И фівавсув8ВВSt: всьоro, тис. Ірн
в т.Чо державний бюджет, 'tИс. rpи

МЇсьІСИЙ бюджет, тис. rpи
кошrи підпрИЄМСТВ&, тис. rpи

88,3

88,3

-

-

-

88,3

88,З

-

Вковомічній ефеп:

ТеПJlові мережі
7.Мета: Згідво "ПрВВИJI технічноі ексшлуатації теплових установок і мереж", затверджених ваказом Міністерства П8Jшва та енергетиЮJ УкраіНIІ від
14.02.2007 N! 71 та відповідно до актів обстежеввя і розробленої кошrорисної документації в 2010 році заплановано замінити 5,468 101
труб0ПРОВОДЇВ, ЩО ЗН8ХодпьCJI В IIВ8niiвoмy ставі.

•

3авдаввв: Кtlllіnrальни" РЄJtІОНDI DlєплОllа ЛlерЄ31I: ЛІ. Броtltlри
ПоказВDКII:

Обсяги фінавсувВИВJl: всього, тис. грн
в т.ч. державний бюджет, тис.грн

місьхиі БІОДЖет, тис. грн

кошти підпрИЄМСТВ&, 'tИс. грн

3208,5

3208,5

-

-

2000,0
1208,5

2000,0
1208,5

Вкономіч:вій ефект: ПідвищеВВJI пості тепnопостачВRНJI, зменшеВВJI втрат в теплових мережах та ви'l'pат

417,1

на nемовт тепnових мереж, тис.грн

8. Мета: дпа підвищеllВJl надійної роботи підприємства та оновnеВВJIВВТО'l'pанспортноro парку, вому в середньому 12-14 років.
3авдаввв: Техні.,не 3tl6е:lllєчеllllJl ІlіdРO:JdіліtlllіdllриЄJIlсnrВtlj
- tl 11,.., .3tll9I11іllЛJl: tlll",О",ВZtlчtl, ІІtlllіВllр"чіll, IItlll",tl:Jlt:II0 IІtlСtl3ll:ІІРСЬКОZО tlВ",ОЛlо6ілв ВЖ-27175.

- кtlllі",алыl,;; DЄJtlOll", екскаватора ЕО-4391. r .043

53, БМ - 271.

•

ПОКа3DIIКІI:

Обcяrи фінансув8НВJI: всьоro, тис. грн

975,0

975,0

{

1

1.& Т••• державшrll6юджет, тис. ірИ
r AdсЬXJlЙ бюджer, ПfСо ІрИ
,

кошти підприємств&, тис. Ірн

2

3

-

-

845,0

845,0

130,0

130,0

,

4

-

Економічній ефеп: Надіііиість теплопостачаввя
кп «'БроварапеDJJоеверrомережа»

Мета: ЗвижеlПlJl ВИІрат осиоввих D8JIИВво-еиергеrичвих ресурсів ва виробництво теплової евергії при траиСDортувавві, підвищеВIUI надійності та
пості теПЛОDостачaIПIJI
ПроrpаllD пеРСПeкnJВвоrо розвитку ТeшJовоrо rосподарства ІІіста та впровадхсеВDВ еверrозберirаючш техвОJlопіі, тис.rpи
І ПоIC83ВUКО:

ОБCJП'И фівавсувавви: BCЬOro, тис. rpB

8277,508

8277,508

в Т.Ч. державний бюджет, тис.rpв

2039,286

2039,286

міський бюд:жr:r, тис.rpв

3660,714
2577,508

3660,714
2577,508

кошти підприємства, тис. 1"рн

Вкоиомічний ефект економія DВmIВио-евергеrи'Utих ресурсів, тис.rpи.

І

1223,2
-

-

з. 3аюпочні положения

Фінансування заходів Міської програми здійснювати в межах затверджених асигнувань на бюджетний рік з таких джерел:
- коШІ'Їв БІОДЖету розвитку місга;
- кошriв цільового фонду бlОДЖету місга;

-

коШІ'ЇВ підприємства;
деР>І<аВНОГО та обласного БІОДЖетів;
управліншо

житлово-комунального

господарства

Броварської

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

Виконуючий обов' язки міського
голови - секретар міської ради

Директор
І(П «БроварltтеплоенергомереЖ8)

О.В. Коршак

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови

г. п.

r олубовськщ'і

БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА киJвськоJ ОБЛАСТІ

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
"БРОВАРИТЕПЛОЕНЕРГОМЕРЕЖА "
07400, Київська область, м. Бровари, вул. Грушевського,3&, тсл.факс. (294) 4-11-01
р/р 260093271264 в Броварському відділешtі Н!! 5400 ВАТ «ДержаВIIИЙ ОЩНДНlfЙ бв.tю)
МФО 320122 Код ОКПО 13711949
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впроваджеННJI енергозберігаючих технологій

по кп <<БроваритеlШоенергомережа» на 2010 рік

Шановний Ігорю ВаСIUlЬОВlIчуJ

Просимо Вас винести на розгляд сесії Броварської міської ради питання про
затверджеННJI Програми перспективного розвитку теплопостачання міста та впро
вадження енергозберігаючих технологій по кп <<Броваритеплоенергомережв»
ІІа 2010 рік.

3 1І0вагОlО J
Диреrrор

О.В.Коршак

Броварський МВ!(
Вхїд!шй N! r1-&/,ty~;Z

'1U2.."= t;t '28td:2j.

