
 

 

 
 

ШЕПЕТІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
     
                                                                                                                             

РІШЕННЯ 
ХV сесії міської ради VІІI скликання 

 

01 жовтня 2021 року № 34 

м. Шепетівка 

 

Про розгляд звіту про  

підготовку до зимового періоду 2021-2022 року  

Шепетівського підприємства теплових мереж 

 

 

 Керуючись ст. 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська 

рада  

ВИРІШИЛА: 

 

1. Взяти до відома звіт про підготовку до зимового періоду 2021-2022 року 

Шепетівського підприємства теплових мереж (додається). 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань 

виконавчих органів ради відповідно до розподілу обов’язків та  постійну комісію з питань 

житлово-комунального господарства, підприємницької діяльності, транспорту, енергетики 

та зв'язку (голова комісії Бондарєв М.В.) 

 

Міський голова                                                                                                  Віталій БУЗИЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 

до рішення ХV сесії міської ради  

VІІІ скликання  

01.10.2021 № 34 

 

Звіт про  підготовку Шепетівського підприємств а теплових мереж до роботи в осінньо-

зимовий період 2021-2022 рр. 

 Підприємство налічує 16 котелень, які виробляють теплову енергію, споживаючи 

природній газ. 

 На сьогоднішній день готовність котелень до роботи в опалювальний сезон складає 

100%. Основний комплекс робіт по ремонтах обладнання виконано в повному обсязі.  

Виконано наступні роботи: 

 Проведено очищення та технічне обслуговування всіх котлів, пальників та вузлів 

засобів виробництва теплової енергії; 

 Здійснено ремонт та обслуговування електрообладнання (насосного парку, щитів 

освітлювальних та розподільчих); 

 Проведено ремонт та обслуговування контрольно-вимірювальних приладів та 

автоматики управління котлами; 

 Здійснено повірку та ремонт засобів вимірювальної техніки (газових лічильників, 

коректорів об’єму газу, перетворювачів тиску, перетворювачів температури, 

лічильників обліку об’єму води, приладів обліку теплової енергії 

загальнобудинкових та на котельнях); 

 В повному обсязі проведено комплекс робіт по підготовці газового обладнання та 

мереж до прийому газу в опалювальний сезон; ремонт та заміна запірної арматури 

газових мереж; 

 Здійснено повірку 67 теплових лічильників, що встановлені на багатоквартирних 

житлових будинках; 

 Проведено відновлення ізоляції трубопроводів теплових мереж, та здійснено 

ізоляцію всіх замінених трубопроводів; 

 Проведено ревізію регулюючої та запірної арматури, часткову заміну. Ревізію 

виконано в кількості 578 одиниць запірної арматури, замінено близько 20 шт.; 

 Проведено ремонт приміщень та будівель котелень; 

 Проведено ремонт, техобслуговування та техогляд транспортних засобів, 

підготовлено транспортні засоби до роботи в осінньо-зимовий період. 

Замінено 706 м труб теплопостачання. Сформовано аварійний запас труб та запірної 

арматури. 

Здійснено перевезення та монтаж ємності для зберігання води з котельні по 

просп..Миру,38 б на котельню по вул.Героїв Небесної Сотні, 30. 

Проведено будівельно-відновлювальні роботи по впорядкуванню теплових камер. 

Відремонтовано, прибрано та побілено. 

Проводиться навчання та перевірка знань персоналу, для роботи на котельних в 

опалювальний сезон. 

Формуються аварійні бригади на роботу в опалювальний сезон. 

Планується здійснити модернізацію котелень з встановленням котлів на альтернативному 

паливі. Що в свою чергу дозволить зменшити використання газу, та здешевить вартість 

теплової енергії. 

 

Для забезпечення виконання заходів щодо економії споживання паливно-енергетичних 

ресурсів, найближчим часом планується впровадження наступних заходів: 

 



 

 

 

Директор  

Шепетівського підприємства теплових мереж                                         Володимир КУШНІР 

 

 

 Реконструкція котельні за адресою вул. Радищева, 2б з встановленням 

твердопаливного   котла; 

 Реконструкція котельні за адресою вул. Шешукова, 8б з встановленням 

твердопаливного   котла; 

 Технічне переоснащення котельні по вул. Судилківська 100 на модульну котельню; 

 Модернізація котельні по вул. Лозова 1 на заміна котлів та обладнання; 

 Технічне переоснащення газового обладнання котельні по вул. С.Бандери 61а із 

заміною вузла обліку та налагоджуванням котлів; 

 Котельня вул. Гагаріна,9 – консервація. 


