
                                                                      
 

 
РІШЕННЯ 

двадцять третя сесія VІ скликання 
 
 
 

від  25.04.2013 р. №1077 
 
 
Про затвердження  
програми КП «Теплозабезпечення»  
щодо зменшення споживання природного газу 
 
 
 

На виконання доручення Уряду України щодо зменшення споживання 
природного газу у поточному році та протоколу від 11.04.2013р. № 1 
обласної наради з питань виконання доручення Уряду України щодо 
зменшення споживання природного газу підприємствами комунальної 
теплоенергетики у поточному році , керуючись п. 22, ч. 1 ст. 26 Закону 
України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
 
1. Затвердити програму заходів КП «Теплозабезпечення» щодо зменшення 
споживання природного газу у поточному році (додається).  
 
2. Контроль за виконанням рішення покласти на депутатську комісію                          
з питань архітектури, будівництва, земельних ресурсів, житлово-
комунального господарства та заступника міського голови                           
Якубовського Л.П.  
 
 
 

Міський голова                                               В.Москаленко 
 
 

            Секретар міської ради                                                                  В. Ходаківський 
            Заступник міського голови                                    Л. Якубовський 
            Начальник управління ЖКГ                                                         В. Мартинюк 
            Начальник юридичного відділу                                                   Т. Камінська                
 
 
 



 
Додаток  

до рішення 23 сесії  
Коростенської міської ради  

VI  скликання від 25.04.13р. №1077 
 

 
Програма КП «Теплозабезпечення» 

щодо зменшення споживання природного газу 
 

I .Загальна частина 
      В умовах  зростання цін на енергоносії в тому числі і на природний газ 
гостро постає питання розрахунків за спожитий природний газ, скорочення 
споживання природного газу. Протягом року КП «Теплозабезпечення» 
споживає біля 23,6 млн. м3 природного газу. Невідповідність діючих тарифів 
економічно обґрунтованим затратам на виробництво на постачання теплової 
енергії призводить до зростання заборгованості за спожитий природний газ. 
Гостро постає питання скорочення обсягів споживання природного газу, 
переводу діючих котелень на використання альтернативних, місцевих видів 
палива.  
 

II. Мета Програми 
 

             Програма КП «Теплозабезпечення» щодо зменшення споживання 
природного газу спрямована на реконструкцію діючих котелень, шляхом 
встановлення обладнання працюючого на альтернативних, місцевих видах 
палива (вугільна суміш, тирса, відходи деревини, тощо). 
 

ІІІ. Завдання та очікувані результати реалізації Програми 
 
Програма передбачає: 

- встановлення на 7-ми котельнях підприємства котлів працюючих                         
на пиловугільній суміші, яка складається з вугілля, тирси, відходів 
деревини, тощо; 

- встановлення на 6-ти котельнях енергетичного комплексу з 
автоматичним спалюванням сировини; 

- встановлення на 2-х котельнях додаткових модульних 
теплогенераторів, які працюють на альтернативних видах палива, таких 
як тріска, тирса, відходи деревини, пелети та інше. 

В результаті реалізації запланованих заходів передбачається скоротити 
обсяг споживання природного газу на 50,6 %.  
 

ІV. Фінансове забезпечення Програми,  
організація управління і контролю її виконання. 

         Фінансування заходів програми передбачається здійснювати за рахунок 
коштів державного та місцевого бюджетів, власних коштів підприємства, 
позабюджетних та інших фондів.  
 



Додаток  
до Програми КП «Теплозабезпечення» 

щодо зменшення споживання природного газу 
 

 
Заплановані заходи 

КП  «Теплозабезпечення» м. Коростень  
щодо зменшення споживання природного газу 

 
 

№ 
з/п 

Напрямок економічної 
діяльності, назва заходу з 

енергоефективності 

Місце впровадження 
проекту 

Виконавець 
та термін 

виконання 

Орієнтовний 
обсяг 

фінансування, 
тис. грн. 

Джерела фінансування 
за напрямками: 
1-держбюджет; 

2-місцевий бюджет; 
3-власні кошти; 

4-інвестиції, 
5-інші джерела 

Розрахунко-вий 
економічний 

ефект від 
упроваджен-ня, 

тис. грн. 
 

Економія 
природно
го газу, 
тис.м3 

Орієнтовний 
термін 

окупності, 
років 

1 2 3 4 5 6 7 8  9 
 Проведення модернізації об’єктів комунального господарства, у т.ч. переведення котелень на використання 

альтернативних видів палива 
   

1 Модернізація (реконструкція) 
котельні по вул. Котовського, 24 
м. Коростень з переводом на 
альтернативні види палива 

Котельня 
(ЗОШ №1 вул. 

Котовського, 24) 

КП «Тепло-
забезпечення» 

2013 
1336,118 

1135,5 
133,612 
66,806 

державний бюджет 
місцевий бюджет 

інші джерела 
303,814 

 
 
 

64,2 

4 

2 Технічне переоснащення 
котельні, установлення 
енергозберігаючого обладнання, 
переведення на альтернативні 
види палива 

Котельня 
(вул. Каштанова, 15) 

КП «Тепло-
забезпечення» 

2013 
2505,5 

2116,6 
388,4 
0,5 

державний бюджет 
місцевий бюджет 

інші джерела 
500,0 

 
 
 

463,0 
5 

3 Модернізація (реконструкція) 
котельні по вул. Жмаченка, 46 м. 
Коростень з встановленням 
теплогенератора працюючого на 
альтернативних видах палива 

Котельня 
(вул. Жмаченко, 46) 

КП «Тепло-
забезпечення» 

2013 
1299,751 

 
1104,801 
129,97 
64,98 

 
 

державний бюджет 
місцевий бюджет 

інші джерела 
1018,993 

 
 
 
 

528,2 

1,5 



 

4 
Встановлення нових котлів 
працюючих на вугільній суміші 

Котельня  
(вул. Коротуна, 4) 

КП «Тепло-
забезпечення» 

2013 
1938,84 

1648,014 
193,884 
96,942 

державний бюджет 
місцевий бюджет 

інші джерела 
352,51 

 
 
 

1023,2 

5,5 

5 
Встановлення нових котлів 
працюючих на вугільній суміші 

Котельня  
(вул. Грушевського, 68) 

КП «Тепло-
забезпечення» 

2013 
1904,81 

1618,728 
190,481 
95,241 

державний бюджет 
місцевий бюджет 

інші джерела 
321,68 

 
 

1158,1 5,9 

6 
Встановлення нових котлів 
працюючих на вугільній суміші 

Котельня  
(вул. Гастелло, 22) 

КП «Тепло-
забезпечення» 

2013 
1821,48 

1548,258 
182,148 
91,074 

державний бюджет 
місцевий бюджет 

інші джерела 
311,45 

 
 

641,8 
5,8 

7 
Встановлення нових котлів 
працюючих на вугільній суміші 

Котельня  
(вул. Мельника, 5) 

КП «Тепло-
забезпечення» 

2013 
2345,4 

1993,59 
234,54 
117,27 

державний бюджет 
місцевий бюджет 

інші джерела 
421,75 

 
 

934,9 5,5 

8 Встановлення енергетичного 
комплексу з автоматичним 
спалюванням сировини 

Котельня  
(вул. Сосновського, 10) 

КП «Тепло-
забезпечення» 

2013 
1686,8 

1433,78 
168,68 
84,34 

державний бюджет 
місцевий бюджет 

інші джерела 
798,45 

 
 

730,4 
 

2,1 

9 Встановлення енергетичного 
комплексу з автоматичним 
спалюванням сировини 

Котельня  
(вул. Мануїльского, 5) 

КП «Тепло-
забезпечення» 

2013 
645,6 

548,76 
64,56 
32,28 

державний бюджет 
місцевий бюджет 

інші джерела 
298,7 

 
 
 

181,5 

2,1 

10 Встановлення енергетичного 
комплексу з автоматичним 
спалюванням сировини 

Котельня  
(вул. Семашко, 8) 

КП «Тепло-
забезпечення» 

2013 
725,4 

616,59 
72,54 
36,27 

державний бюджет 
місцевий бюджет 

інші джерела 
321,4 

 
 

343,3 
2,2 

11 Встановлення енергетичного 
комплексу з автоматичним 
спалюванням сировини 

Котельня  
(вул. Ольгінська, 4) 

КП «Тепло-
забезпечення» 

2013 
1428,5 

1214,225 
142,85 
71,425 

державний бюджет 
місцевий бюджет 

інші джерела 
698,7 

 
 

849,7 
2 

12 Модернізація (реконструкція) 
котельні по вул. Корольова, 32  
м. Коростень з встановленням 
теплогенератора працюючого на 
альтернативних видах палива 

Котельня  
(вул. Корольова, 32) 

КП «Тепло-
забезпечення» 

2013 
1321,4 

1123,19 
132,14 
66,07 

державний бюджет 
місцевий бюджет 

інші джерела 
314,6 

 
 
 
 

347,2 

4,2 

13 Встановлення енергетичного 
комплексу з автоматичним 
спалюванням сировини 

Котельня  
(вул. Жовтнева, 69) 

КП «Тепло-
забезпечення» 

2013 
1286,8 

1093,78 
128,68 
64,34 

державний бюджет 
місцевий бюджет 

інші джерела 
611,3 

 
 

124,1 
2,1 



 

14 Встановлення нових котлів 
працюючих на вугільній суміші 

Котельня  
(вул. Кірова, 88А) 

КП «Тепло-
забезпечення» 

2013 
2834,4 

2456,574 
236,106 
141,72 

державний бюджет 
місцевий бюджет 

інші джерела 
464,65 

 
 

2361,0 
6,1 

15 Встановлення нових котлів 
працюючих на вугільній суміші 

Котельня  
(вул. Кірова, 46А) 

КП «Тепло-
забезпечення» 

2013 
1916,7 

1629,195 
191,67 
95,835 

державний бюджет 
місцевий бюджет 

інші джерела 
336,26 

 
 

1220,0 
5,7 

16 Встановлення нових котлів 
працюючих на вугільній суміші 

Котельня  
(вул. Табукашвілі, 12А) 

КП «Тепло-
забезпечення» 

2013 
1865,75 

2148,747 
252,794 
126,97 

державний бюджет 
місцевий бюджет 

інші джерела 
345,5 

 
 

981,8 
5,4 

17 Капітальний ремонт теплових 
мереж з використанням 
попередньоізольваних 
(9060 м./пог.) 

Котельні 
(Комунального 
підприємства 

теплозабезпечення) 

КП «Тепло-
забезпечення» 

2013 
4282,4 

3640,1 
428,2 
214,1 

державний бюджет 
місцевий бюджет 

інші джерела 
545,1 

 
 

237,4 7,8 

18 Проведення термомодернізації 
будівель бюджетної сфери м. 
Коростень. 
(12 будівель ЗОШ) 

Бюджетні будівлі  
м. Коростень 

(загально-освітні 
заклади) 

КП «Тепло-
забезпечення» 

2013 
47900,7 

40715,59 
4790,07 
2395,03 

державний бюджет 
місцевий бюджет 

інші джерела 
7208,4 

 
 
 

655,3 

11 

  
ВСЬОГО    

79046,349    
15173,257 

 
13281,9  

 
 
 
 

Секретар міської ради                                                       В.Ходаківський 


