КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА РАДА ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Про внесення доповнень до Програми енергозбереження
для бюджетної сфери та населення Києво-Святошинського району
на 2009-2012 роки, затвердженої рішенням Києво-Святошинської
районної ради п’ятого скликання від 10 листопада 2009 року № 305-29-V

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», згідно
подання районної державної адміністрації, районна рада
в и р і ш и л а:
1. Внести доповнення до розділу 5 Програми енергозбереження для бюджетної
сфери та населення Києво-Святошинського району на 2009-2012 роки (додаються),
затвердженої рішенням Києво-Святошинської районної ради п’ятого скликання від 10
листопада 2009 року № 305-29-V.
2. Рекомендувати фінансовому управлінню райдержадміністрації при
формуванні районного бюджету на наступні роки врахувати потребу в коштах на
реалізацію програми згідно з поданими змінами, виходячи з реальних можливостей
бюджету та його пріоритетів.
3. Рекомендувати виконкомам міських, селищної та сільських рад передбачити
у своїх бюджетах міжбюджетні трансфери на реалізацію завдань програми та об'єктів,
визначених нею.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної
ради з питання управління комунальним майном, діяльності комунальних
підприємств, житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу
та енергозберігаючих технологій (голова комісії – Тур В.М.).

Голова ради

м. Київ
08 вересня 2011 року
№ 142-09-VІ

В.В. Луцюк

Затверджено
рішенням сесії Києво-Святошинської
районної ради
від 08.09.2011 року № 142-09-VІ

2

Бузівська ЗОШ
І-ІІІ ступенів
вул. Леніна, 1

3370

124845

Реконструкція котельної з заміною аварійних
котлів з питомими витратами палива 140
н.м3/Гкал на котли з питомими витратами палива
на одиницю тепла не більше120 н.м3/Гкал.
Заміна
схеми
прокладання
аварійної
теплотраси із
застосуванням
попередньо
ізольованих труб пінополіуретаном. Заміна
внутрішніх мереж опалення нового корпуса із
використанням
сучасних
пластикових
матеріалів.

1800

101,42

Виведення із експлуатації старої котельні з
котлами НІІСТУ, аварійним та неефективним
обладнанням. Будівництво нової котельні з
сучасним
енергоефективним
обладнанням,

2000

25

450

Примітка

103302

Термін окупності

6170

Найменування робіт

Очікуваний економічний
ефект, %
Орієнтовна економія
тис. грн/рік

ПетропавльвськоБорщагівська ЗОШ І-ІІІ
ступенів

Вартість проекту (тис.
грн)

1

Орієхнтовна вартість
робіт (тис. грн)

Назва закладу

Об’єм спожитого газу в
ОП 2010-11рр. н.м3

№

Опалювальна площа

Доповнення
до розділу 5 Програми енергозбереження для бюджетної сфери та населення Києво-Святошинського району
на 2011 - 2012 роки

4

першочергові
*

172

60

400

5

першочергові
*

передбачивши котли з питомими витратами
палива не більше 120 н.м3/Гкал. Захистити
котельню незалежним контуром циркуляції
через
пластинчаті
водонагрівачі.
Заміна
аварійних труб внутрішньої розводки та стояків
опалення. Заміна 62 вікон на енергозберігаючі.
(загальна площа близько 500 м2).
3

4

5

Гореницька ЗОШ
I-III ступенів вул.
Леніна, 150

1600

Боярська ЗОШ
I-III ступенів № 4 вул.
Дзержинського, 4

2288

Боярська ЗОШ
I-III ступенів № 2 вул.
Жовтнева, 49

2300

60000

140298

вугілля

Ліквідувати
існуюче
джерело
теплопостачання (котельня сільської ради з
аварійними малоефективними колами НІІСТУ,
яка залишилася без приєднаних теплових
навантажень). Дитячий садочок побудував свою
автономну
котельню.
Житлові
будинки
переведено
на
індивідуальне
опалення.
Будівництво нової котельні з сучасним
енергоефективним обладнанням, передбачивши
котли з питомими витратами палива не більше
120 н.м3/Гкал. Захистити котельню незалежними
контурами через пластинчасті водонагрівачі.
Виконувати гідропневматичну та хімічну
промивку стояків.

900

Реконструкція
котельної
з
заміною
застарілого, неефективного обладнання, в тому
числі котлів НІІСТУ з питомими витратами
палива 180 н.м3/Гкал на сучасні енергоефективні
котли з питомими витратами палива 120
н.м3/Гкал. Заміна системи опалення.

1200

Заміна 89 вікон на енергозберігаючі (загальна
площа близько 360 м2). Заміна аварійної системи
опалення.

700

155

50

180

5

першочергові

95

50

280

4
першочергові

30

20

150

5

першочергові

6

7

8

9

Боярська ЗОШ
I-III ступенів № 3

Музичанська ЗОШ І-ІІІ
ступенів

3328

2940

Центр технічної
творчості «Шанс»
м. Вишневе

260

Районний центр
екологонатуралістичної
творчості м. Боярка

380

6034

24940

Будівництво автономної котельні. Виведення
з експлуатації старої котельні з аварійними та
неефективними котлами НІІСТУ. Будівництво
нової котельні з сучасним енергоефективним
обладнанням, передбачивши котли з питомими
витратами палива не більше 120 н.м3/Гкал.
Захистити котельню незалежними контурами
через пластинчасті водонагрівачі. Виконати
гідропневматичну та хімічну промивку стояків.
Заміна труб розводки та стояків опалення.
Заміна вікон на енергозберігаючі.

1600

Реконструкція
котельної
з
заміною
застарілого, неефективного обладнання, в тому
числі котлів з питомими витратами палива 180
н.м3/Гкал на сучасні енергоефективні котли з
питомими витратами палива не більше 120
н.м3/Гкал. Заміна систем опалення.

1800

Реконструкція котельної з заміною аварійного
малоефективного застарілого обладнання на
енергоефективне. Заміна аварійних сталевих
труб внутрішнього опалення на пластикові.

90

Заміна аварійного котла. Заміна внутрішніх
аварійних трубопроводів опалення. Заміна вікон
на пластикові.

150

90

40

300

2

першочергові

95

50

400

4,5
першочергові

5

30

9

10
першочергові

10

50

15

10
першочергові

Всього
10240 753,42
2184
*Першочергові заходи передбачають заміну аварійних і малоефективних котлів НІІСТУ, експлуатація яких заборонена державним
комітетом по енергозбереженню та держнаглядом охорони праці.
** Термін окупності проекту 4,5 роки

Керівник відділу житлово-комунального господарства РДА

В. Е. Ісхаков

