
                                                                      
 

 
РІШЕННЯ 

двадцять третя сесія VІ скликання 
 
 
 

від  25.04.2013 р. №________ 
 
 
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. №______ 
 

 
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 

 

№ Адреса котельні Споживання 
газу м/куб/рік Запланований захід Стадія 

впровадження 

Вартість 
заходу тис. 

грн. 

Загальна економія 
газу після реалізації 

заходу м/куб/рік 
1 Грушевського,52 1620803 - - - - 

2 Коротуна,4 1023292 
Встановлення нових котлів 

працюючих на вугільній 
суміші 

проектна пропозиція 1938,84 1023292 

3 К.Маркса,6 552389 - - - - 

4 ЗОШ №1 64204 
Встановлення енергетичного 
комплексу з автоматичним 

спалюванням сировини 

проектно-
кошторисна 

документація 
1336,118 64204 

5 ЗОШ №3 59233 - - - - 

6 Жмаченко, 46 528214 

Встановлення 
теплогенератора працюючого 

на альтернативних видах 
палива 

проектно-
кошторисна 

документація 
1299,751 528214 

7 Грушевського,68 1158139 
Встановлення нових котлів 

працюючих на вугільній 
суміші 

проектна пропозиція 1904,81 1158139 

8 К.Маркса,61А 843626 - - - - 

9 Гастелло,22 641816 Встановлення нових котлів 
працюючих на вугільній проектна пропозиція 1821,48 641816 



 

суміші 

10 Мельника,5 934951 
Встановлення нових котлів 

працюючих на вугільній 
суміші 

проектна пропозиція 2345,4 934951 

11 Ш.Алейхема,43 65080         

12 Сосновського,10 730436 
Встановлення енергетичного 
комплексу з автоматичним 

спалюванням сировини 
проектна пропозиція 1686,8 730436 

13 Сосновського,25 1449403 - - - - 
14 Сосновського,72 416280 - - - - 
15 Київська,1а 1900028 - - - - 
16 Кірова,8А 2160206 - - - - 
17 Жовтнева,8/59 804752 - - - - 

18 Мануільського,5 181573 
Встановлення енергетичного 
комплексу з автоматичним 

спалюванням сировини 
проектна пропозиція 645,6 181573 

19 Семашко,8 343352 
Встановлення енергетичного 
комплексу з автоматичним 

спалюванням сировини 
проектна пропозиція 725,4 343352 

20 Ольгінська,4 849750 
Встановлення енергетичного 
комплексу з автоматичним 

спалюванням сировини 
проектна пропозиція 1428,5 849750 

21 1-го Травня,35 245505 - - - - 

22 Корольова,32 347276 

Встановлення 
теплогенератора працюючого 

на альтернативних видах 
палива 

проектна пропозиція 1321,4 347276 

23 Горького,80а 428997 - - - - 
24 Б.Хмельницького,18 906474 - - - - 

25 Жовтнева,69 124124 
Встановлення енергетичного 
комплексу з автоматичним 

спалюванням сировини 
проектна пропозиція 1286,8 124124 

26 Кірова,88А 2361059 Встановлення нових котлів проектна пропозиція 2834,4 2361059 



 

працюючих на вугільній 
суміші 

27 Кірова,46А 1220340 
Встановлення нових котлів 

працюючих на вугільній 
суміші 

проектна пропозиція 1916,7 1220340 

28 Табукашвілі,12А 981895 
Встановлення нових котлів 

працюючих на вугільній 
суміші 

проектна пропозиція 1865,75 981895 

29 Каштанова,15 463000 

Встановлення котлів 
працюючих на 

альтернативних видах 
палива 

проектно-
кошторисна 

документація 
2527,938 463000 

30 Б.Шосе,6 63357 - - - - 
31 Б.Хмельницького,14 48583 - - - - 
32 Зв'язківців,5 14545 - - - - 
33 ЗОШ№13 69328 - - - - 

 ВСЬОГО: 23602010   26885,687 11953421/50,6% 
       23655,819 тис.грн. 

 
 
 
 
 

Секретар міської ради                                                       В.Ходаківський 
 
 
 
 
 


