
У К Р А Ї Н А

НОВОВОЛИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 23 лютого 2012р. №15/22
м.Нововолинськ

Про внесення змін та доповнень 
до рішення міської ради
від 3 червня 2011 року №7/21
“Про Програму енергозбереження 
м. Нововолинська та смт. Жовтневого
на 2011-2014 роки”

Відповідно  до  п.  22  ст.26  Закону  України  „Про  місцеве  самоврядування  в 
Україні”, міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1.   Затвердити  додаток  №2  „План  заходів  до  місцевої  програми 
енергозбереження м. Нововолинська та смт. Жовтневого на 2012 рік” до Програми 
енергозбереження  м.  Нововолинська  та  смт.  Жовтневого  на  2011-2014  роки, 
затвердженої рішенням міської ради від 3 червня 2011р. №7/21 (додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого  заступника 
міського голови, секретаря міської ради Рожелюка В.Д.

Міський голова                                                               В.Б.Сапожніков 

Шуліга 32245



Додаток 
до рішення міської ради

від “23” лютого 2012 р. №15/22
 

План заходів до місцевої програми енергозбереження 
м.Нововлинська та смт. Жовтневого на 2012р.

№ з/п
Найменування енергозберігаючого 

заходу
Місце впровадження Виконавець

Загальний обсяг 

фінансування, 

тис. грн.

Джерела та обсяги 

фінансув. за 

напрямками, 

тис.грн. 

1 2 3 4 5 6

1

Комплекс організаційно-
технічних заходів з економії 

електричної енергії, у тому числі:
19432,32

Заміна насосного обладнання КНС 1,2,3,4,5
ПП «Нововолинськ 

водоканал»
8852,12

7966,90 – (1)

885,22 – (3)

Заміна електричного обладнання 
на енергоефективне

Південий водозабор ПП «Нововолинськ 

водоканал»
1000,0

800,0 – (1) 

200,0 – (2)

Реконструкція системи теплопостачання 

(2, 3 етапи)

Котельня Південно – Східного 

району

КП 

«НВТеплокомуненрго»
6538,2

5557,5 – (1)

980,7 – (2)

Реконструкція мереж вуличного 

освітлення з впровадженням 

енергозберігаючиз технологій

вулиці міста Нововолинська

ВУКГ ЖКО 

Нововолинської 

міської ради

135,00 135,0 – (1)

15,00 15,00-(2)

Заміна ламп розжарювання на 

енергозберігаючі в скверах та парках
м. Нововолинськ

ВУКГ ЖКО 

Нововолинської 

міської ради

30,00 30,0 – (2)

Заміна елементів світлової ілюмінації з 

лампових на діодні
м. Нововолинськ

ВУКГ ЖКО 

Нововолинської 

міської ради

45,00 45,0 – (1)

Влаштування світлофорів з заміною 

лампових на діодні (3 шт)
м. Нововолинськ

ВУКГ ЖКО 

Нововолинської 

міської ради

200,00

100,0 – (1)

100,0 – (2)

Заміна насосного обладнання на котельнях

26 кв (стара), 26 кв (нова), 66 

квартал котельня 

Шахтарського мікрорайона, 

центральна котельня, котельня 

смт. Жовтневого, котельня 15-

го Мікрорайону

КП 

«НВТеплокомуненрго»
950,00

870,0 – (1)

80,0 – (2)

Заміна застарілої автоматики КВПіА на 

котлах КБНГ – 2,5 (4 шт.)
котельня смт. Жовтневе

КП 

«НВТеплокомуненрго»
80,00 80,0 – (3)

Модернізація котла КВГ-6,5 з заміною 

подових пальників на пальникові пристрої 

СНТ

котельні 26 кварталу (нова), 

66-го кварталу, Шахтарського 

мікрорайону

КП 

«НВТеплокомуненрго»
1587,00

1110,9 – (1)

476,1 – (2)



2

Впровадження комплексу 
заходів по економії ПЕР, у тому 

числі:
21,6

Заміна та ремонт застарілої арматури 

теплових мереж та водозаборів
ЗОШ, ДНЗ Управління освіти 21,60 21,6 – (3)

3

Заміна трубопроводів теплових 
мереж на попередньо ізольовані   1378,91  

Заміна трубопроводів теплових мереж на 

попередньо ізольовані ( діаметром 133 

мм , 200 м.п труби)

Теплова мережа ТК50-ТК52 

(вул. Куліша)

КП 

«НВТеплокомуненрго»
257,39 257,39– (3)

Заміна трубопроводів теплових мереж на 

попередньо ізольовані ( діаметром 159 

мм , 130 м.п труби)

Таплова мережа ТК40-ЦТП 

№1 (15-го мікрорайону)

КП 

«НВТеплокомуненрго»
201,6 201,6 – (3)

Заміна трубопроводів теплових мереж на 

попередньо ізольовані ( діаметром 108 

мм , 140 м.п труби)

Таплова мережа ТК30-ТК28 

(15-го мікрорайону)

КП 

«НВТеплокомуненрго»
229,5 229,5 – (3)

Заміна трубопроводів теплових мереж на 

попередньо ізольовані ( діаметром 159 

мм , 288 м.п труби)

Таплова мережа між 

котельнями 66-го кварталу і 

15-го мікрорайону

КП 

«НВТеплокомуненрго»
290,42 290,42 – (3)

Заміна трубопроводів теплових мереж на 

попередньо ізольовані (500 м.п.)
По дільницях підприємства

КП 

«НВТеплокомуненрго»
400 400,0 – (3)

4

Впровадження автономних 
установок виробництва 

теплової та електричної енергії, 
газових двигунів - гене - 
раторів, тощо, у тому числі

  1400,00  

Переведення опалення приміщень 

автогаража на автономне опалення
гараж ВУКГ

ВУКГ ЖКО 

Нововолинської 

міської ради

250,00

50,0 – (1)

200,0 – (3)

Реконструкція тепличного господарства з 

влаштуванням автономного опалення
теплиця ВУКГ

ВУКГ ЖКО 

Нововолинської 

міської ради

550,00

50,0 – (1)

500 – (3)

Влаштування автономного опалення 

(побудинково) 10 будинків (40 квартир)
будинки м. Нововолинська Населення міста 600,00 600,0 – (4)

5 Впровадження засобів обліку та 
регулювання споживання води 
та теплової енергії у житловому 

фонді ,         у тому числі:

  260,0  



Влаштування вузлів обліку теплової 

енергії

житлові будинки міста та 

селища

ЖКО Нововолинської 

міської ради
200,00 200,0 – (2)

Влаштування вузлів обліку холодної води
м. Нововолинськ, смт. 

Жовтневе

ЖКО Нововолинської 

міської ради
60,00 60,0 – (2)

6

Маловитратні  енергозберігаючі 
заходи в бюджетній сфері, у тому 

числі
200,00

Перекриття даху терапевтичний корпус НЦМЛ 200,00 200,0 – (1)

7

Інші маловитратні 
енергозберігаючі заходи, у тому 

числі:
350,00

Проведення гідродинамічної та 

гідрохімічної очистки внутрішньо 

будинкових системах опалення

адміністративні та житлові 

будинки міста та селища

ЖКО Нововолинської 

міської ради
150,00 150,0 – (3,4)

Проведення пусконалагоджувальних робіт 

з використанням газоаналізатора «Терміт 

– 5000»

всі котельні
КП 

«НВТеплокомуненрго»
100,00 100,0 – (3)

Розроблення гідравлічного розграхунку 

системи газопостачання міста
м. Нововолинськ УГГ 100,00 100,0 – (1)

23042,82

Джерела та обсяги фінансування за напрямками, 

тис.грн. (1-державний бюджет; 2-місцевий бюджет; 

3-власі кошти; 4-інші кошти; 

1 16985,3

2 2141,8

3 3165,72

4 750,0
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