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r. зАгАльнI положЕння
Житлово-комунzuIьне господарстI]о - це одIJа з найважливiших галузей

госПодарського комп jleKcy MicTa' що забезгlечуС його життсДiя.ltьн iс.гь - це
провiд1-1а гапузь, що cTBoptoc llеобхiднi умови дJIя житгедiяльностi населення,
гlокликана виконувати комllлекс робiт iпослуг З утримання ipeMoHTy
житлового фонду, вуличrrо-дорожньоl' мережi, зовнiшнього освiтлення,
благоустрою MicTa, озеленення, тощо.

комплексна цiлъова програма розвитку та реформування )китлово-
комунальногО госпоДарства ВишневоТ MicbKoT ради на 202l piK (далi
Програма) розроблена з метою реалiзацiТ на територiТ MicTa державноТ полiтики,
власниХ повноВаженЬ виконавчиХ органiв MicbKoT ради в сферi розвитку,
реформування та утримання житлово - комунального господарства, створення
умов щодо утримання, вiдновлення i захисту спри я-гливого для життсдiяльност,i
насеJIенIJя середовиLца та забезпечеI-Iня FIасеJIеtILlя якiсними житлово-
комунальн ими посJrугами.

програма враховуе головнi завдання в закоFIодавчих i нормативних актах з
питань житлово-комунального господарства .га визначае ocHoBHi цi"гli i заходи
ресРормування, розвиткУ ,га 

утримаFIнЯ житлоВо-комунальIJого господарства м
Виш.tltевоТ MicbKoT рали Ha202l роки.

OcHoBHi виконавцi програми :

К омуlт a.ll bI,I е п iлпр И cMcl-t]o <<В и r1_1 rl i вр ь lt вОло l(al.t zur )) ;

Комунальне пiлпрИсмствО << ВишНiвськтеплоенерго));
Комунал bl+ е п iдпрИ емствО <<У праВл i rlн Я комунал ьного госrтодарства)) ; ;КП <<Управлiння мiсъким господарством)).

2. лнАлIз CTAI-Iy }}(итлоl}о комуt{АльFrого
ГОСПОДАРСТВА I}иllllIевоТ MicbKoT рflди.

основною дiяльгliс,гю житлово-комунаJtь}Iого господарства Вишневоi'
Micbkoi Ради с повне задоволення потреб мешканцiв в ycix видах житлово-
комунальниХ послуГ, створення комсРортних умов для мешканцiв, ефективне
використання комунальнот власносt,i, належне утримання об'ск,гiв комунальноl'
власностi, збiльшення обсягiв капiтального ремонту та реконструкцiт житлового
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пАспорт
KoMIIJleKcHa цi.ltьоВа ПроI,рама розвитку та реформуваIl11я

iкитЛово-комУI-IаЛьнОго t-оСtlода рства Ви ш невоi м iськоI рали tla
202I piK

РозрОбниК ПрОграми виконавчий комir,ет Вишневоj' мiсъкоi,
ради.
СпiвРозробНикИ Програми кП кУправлiння комуналъного
госпоДарства)) Вишневоi' MicbKoT ради Кисво-Святошинського
району Киi'всъкот областi, кп <<управлiння мiським
гос подарством)) В и шн е во j' м icb Koi' ради К исво-С вяr,оши нського
району КиТвськоl' обласr,i>> , KIl <<ВишнiвськтепJIоенерго))
Вишневоr' MicbKoi' рuд" Киево-Святошинського району Киj'вськоТ
областi' кП <<ВИшгriвсЬквоlI,ОканаJI)) ВиШгlевоi'мiСькоj'ради
Кисво-СвятоtUинськоl,о районУ Киj'вськоi' облас-гi.

3. TepMiH реалiзацii Програми - 2021 piK.
4, ПерелiК коштiв,якi беруть участь у реалiзацii Програми

мiський бюджет, мiсцевий бюджет, державний бюджет, iншi
ДЖеРеЛа фiНаНСУвання,не забороненi законодавством.

5. За гал ьни й обсяг фiна нсови х ресурсiв,необхiдн их для
реаЛiзацii Програми ( opicllToBнo) з 2O2l piK - млн.грн.
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I. ЗАГАЛЪНI ПОЛОЖЕННЯ
Житлово-комунаJIъне господарство - це одна з найважливiших галузей

господарського комплексу MicTa, що забезпечуе його жит-гедiяльнiстъ - це
провiдна гаJтузь, що створюс необхiднi умови для життедiялъностi населення,
покликана виконувати комплекс робiт i послуг з утримання i ремонту
житлового фо"ду, вуличFrо-дорожньоl' мережi, зовFIiшнього освiтлlення,
благоустрою MicTa, озелененFIя, Totllo.

Комгtлексна цi.llьова програма розви,гку ,га реформування житлово-
комунального госполарства Вишневоi'мiськоl'ради на 202lr piK (дzuri -

Програма) розроблена з мето}о реаliзацiТ на тери,горiТ мiс,га державноТ по"тtiтики,

вJIасI{их повноважень виконавчих оргагriв MicbKo'f рали в сферi розвитку,
реформування та утриманIJя жи,гJlово - KoMyI]aJ,Ibнoгo госгlодарства, створення

умов щодо утримання, вiдновлення i захисl,у сгrри ятливого для життсдiяльгrостi
населення середовища та забезпечення FIаселення якiсн ими жи,I,Jlово-

комунальними послугами.
Програма враховус головнi завдання в законодавчих i нормативних актах з

питань житлово-комунаJIъного господарства та визначае ocHoBHi цiлi i заходи

реформування, розвитку та утримання житлово-комунаJтьного господарства м

ВишневоТ МiсъкоТ ради на2021 роки.

OcHoBHi виконавчi програми :

- KoMyHaJTbHe пiдприсмстI]о <<Вишнiвськводоканал)).,
- КомунальIJе пiдприсмство << Ви lшн iвськтеплоенерго));
- Комунальне пiдприсмсl,во <<УправJIiнгlя KoMyI{zu]bIJoI-o t,осttодарства)); ;

- КП <<Управлiння мiським господарством)).

2. АНАЛIЗ СТАНУ ЖИТЛОВО КОМУНАЛЪНОГО
ГОСПОДАРСТВА Виш невоi MicbKoi ради.

Основною дiяльнiстю житлово-комунаJIьноI,о господарства ВишневоТ
MicbKoT ради с пов}Iе задоволення потреб мешканцiв в ycix видах житлово-
комунальних посJlуг, створення комсРортних умов дJIя мешканцiв, ефективне
використання комунальноt'власносr,i., HaJleжIJe уl,римання об'ек,гiIз KoMyFta;lbHoi'

власностi, збiльtJJення обсягiв капi,гальI-lого ремонту,га реконструкцii'житJ]ового
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фоrду, лiфтiв та об'сктiв благоус,грою, гIолiпшення технi.тного стану
волопров iдно-канал iзацiй Hoi' мережi, С и cl.e м и центраJI ьн о го тепJlо п ос.гачання,
поступова переорiентацiя житлово-комуLlzutьного I-осподарства мiс.га на
енергоефективl-tий шлях, змеFIIIIе}Iня енергоемностi надання житдово-
кому}Iальних посJIуг, зменlLIення аварiйнос,гi на автоLUJIяхах MicTa,
врегулtовання питань поводження з тваринами, поJIiпшlення екологiчного стану
м i ста.

Сьогоднi житлово-комунаJIьне господарство мiс.га Вишневе та села
крюкiвщина переживае значнi трулнощi. Технiч ний стан житлово-
комуна-пьного господарства з кожним роком погiршуеться, ocHoBHi фонли та
обладнання потребують оновлення. Нестача власних i бrоджетних фiнансових
pecypciB не сприяЮть вирiшеннЮ завдаFIЬ техНiчного переоснащення житлово-
комунальниХ пiдпрИемстВ та розвиткУ мiс,га, вкрай необхiдноl'реконструкuii'
об'ектiВ теплоПостачання, ВолоrIостачаIjня.га водовiдведення. Через нестачу
обiгових коштiв комунаJIьними пiдприсмствами виконуеться тiльки
найнеобхiдгliшi роботи з peMoFITy жи,глового сРонду, замiни i1-1женерних мереж
та комунiкацiЙ. IVlатерiально технiчна база пiдприемств житJlоIзо-
t(o муН ал ьН о го госп одарства tI отребУс су,п,с во го о н оIзJl el,i }I я .

ВирiLIJення LtиХ пит&гlЬ по,гребус уltосконаJlення гri,rtходiв до фiнансового
забезпечення виконання Г[рограми, приведення lT у вiдповiднiсть iз
загальнодержавними прiоритетами, розробленьlя ефект,ивних механiзмiв
залучення позабюджетних коштiв.

2.1 }Китловий фонл ВиlшltевоТ MicbKoT рали

Житловий фонд формувався, починаючи з l950_60 рр. часiв. Засr.арi лий
житловий фо"д предсТавлений, В основНомУ, одFIо- .га двоповерхов ими
булинками, Що розташ]ованi як у пiвгliчнiй, т,ак i в пiвденнiй частинах MicTa
Виr1_1гtеве.

Що початкУ 90-х poKiB держаВа була власнИкоМ бiльшоТ частини житлового
фопду, який знаходився В управлiннi органу мiсцевого самоврядування або
держави. Щержавнi органiзацiт булували та утримували житловий фонл.у 90-х роках iз приватизацiсю кtsартир у житлових будинках виникла
проб.гlема В сферi утримання житJIового фонлУ. Вона поВ'язана З ],им, UIо
мешканцi, отримавши право розпоряджатись вJIасним помешканням, не

Рсlки :tабулови

l98()
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усвiдомили себе спiввласниками всього булинку. I-{a даний LIac приватизовано
бiльше нiж 90 % квартир, але до L(boгo часу бi.гrьше 8 l % житлового фонлу так i

ЗаЛИшилося в управJIir-lrri Вишневоt'мiськоl'ради,га на обс.lтуговувагtнi
комунал ьних житлово-експлуаr,аr_цi й н и х орr,ан i зацi й .

Експлуатацiю та TexHi.lHe обслуt,овуванIJя житJIовоI,о фонлу територiальноТ
громади м. Вишневе, здiйснrос в ocI-IoBHoMy., комунальне пiдприемство
<<Управлiння мiським t,осподарством)) Вишневоj'мiськоl радIи Кисво-
Святошинського району КиТвськоj' областi.

IcHyc величезна проблема теIIJIовтрат через cT,api не утепJIенi горища ,га

пiдвали, особливо в старих дво - та трьохповерхових будинках.
Фiзичне та моральне старiння конструкчiй та внутрiшньобулинкових

Мереж житлових булинкiв стало головною причиною погiршенFIя комфортностi
умов проживання мешканцiв MicTa. KpiM того, житловi будинки, бiльшiсть з

ЯкИх побулована ше у минуJIому с,горiччi, с вкрай неефективними зточки зору
використання енергiТ.
Неефективною с iнженерна мережа булигlкiв застарiлого житлового сРонлу,
особливо мережа цеFrтрального тепJIозабезпечеFII-1я, оскiльки ,гогочаснi

гiдравлiчнi розрахунки системи опалення викоtIуRались на розрахункоIзу
температуру l50-70oC, внасл iдок Ltього 90% т,рубопро BoltiB
в1-1у,грiшньобу динкових мереж мають лiаме,гр l 5-20 мм. Fla даний час
температура l,еплоносiя в системi опаJ]ення складас 10-35ОС. TepMiH
експлуа,гацiТ системи теплопостачанFIя по бiльшiй LIастинi жиr,ловоI,о

фопду давно перевищив 20-25 poKiB (TepMiH, в який рекомеIJдовано
Проводити капiтальниЙ ремонт). З тривалий перiол експлуатацiТ та
наваIlтаження на мережi внутрiшнiй функшiонал ьний дiамеr,р труб за

рахунок вапняних вiдкладень, бруду, смiття тощо зменшився на 50 О/о, а на
деяких об'сктах iбiльше, що значно погiршус якiсть та своечасне подання
послуги теплогIостачання пiс.пя запуску котелень, IJ_[o, Iз свою LIергу,гягне
за собоtо численнi скарги мешкi HltiB ,га не результативгti I]итраl,и
'геплоllосiя. Таким LIи}lом, оскiльки внутрirшньобудIиI-Iковi мережi системи
ЦО досить зношенi, значно перевиtциJIи TepMiH експJ,IуатацiТ та
срункuiонують не результативно, то пропоtIуеться усунути вищевказагтi
I-IедоJliки: провести замiну труб (пр замiьli t]с,l,аtlови,I,и труби необхiдног,о
лiаметру), замiну запiрноТ арматури та комIIJIекl,уIоLIих (в разi виявJIеIJня
зIJошених частин), а також провести очищення системи мереж tJ.Iляхом
промивання пiд тиском, використовуюLIи хiмiчнi засоби впливу та виконати
випробувальнi роботи по перевiрчi го,говностi та функчiонального cTal{y
мереж.

Плануетъся щорiчне видiлення коштiв на проведення капiталъного ремонту
нежитлових примiщень та конструктивr-Iих елемеl-ттiв житлового (lонду, в тому
числi тих примiшень,якi знаходяl,ься на балансi Вишlневоi'мiськоj'ради з
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ЗаПУЧеIJНям коштiв мiського бюджеr,у, мiсцевих бюджетiв та iнrших джерел
фiнагrсування.

РефОрмуванFIя та нале)кне утримання житлового господарства с однiсtо з
найважливiших проблем, яка cTojTb перед державоIо в rriлому, а також гrеред
ОРГаr.IаМИ мiсцевого самоврядуRання. ()дгrим iз шlrlяхiв I'f вирiшеLIIJя е
КоНсоЛiдацiя ВЛасникiв >t(итла., гуртуваIlLIя Тх у об'сднання сrtiввласникiв
багатокВартирFrого булинку. У ,гому виllадку, коJlи конl,роль за якiстю робi,г у
бУЛИllку та вiдгlовiдальгtiс,гь за cвocчacнe фiнансуванIJя tI,их робiт гlерейле вiд
органiв Влади до мешканцiв булинк}, можна сподiватися на змiгlу ситуаr_riт.

НОВИй механiзм формування конкурентного середовища на риr-Iку
НаДання послуг з управлiння житловим фондом визначений Закогtом УкраТни

''ПрО 
особливостi здiйснення права власностi у багатоквартирному булинку>>

(далi - Закон), який регулюс правовi, органiзацiйнi ,I,a економiчнi вiдносини,
ГIоВ'язанi з реалiзацiсrо прав та виконаFIням обов'язкiв спiввласникiв
багатоквартирних булинкiв щодо Тх утримання та управлiння.

сучасне законодавство мотивус х<и,гелiв багатопоl]ерхових булинкiв
ВИЗначатися, чи готовi вони нарештi бра,ги вiдtповiдаJlьнiсr,ь на себе та керувати
булинком самостiйно. Як механiзм i'M пропонусться створювати об'еднання
спiввласникiв багат,оквартирFIих бу лиrткiв (ОСББ).
Бачегlня держави - створеI{ня ОСББ. Але все )( ОСББ доцiltьно с,гворювати
'ГаvI' де с активI{i лtоди,, iбажаьtо, tltоб I]оFlи мали хоч мiнiмальний досвiд у
сферi житлово-кому}lаJlьtIоI,о I,осtlодарства та розумi.гlи спечифiку цiеТ

роботи. HoBi великi булинки мають перспективу при cTBopeHHi ОСББ, але
наразi icHyc проблема, що робити зi старими булинками, висотнiстю 2-5
поверхiв, строк експлуатацiТ яких бiльше 30-40 poKiB. Витрати на
утрИмання та проведення ремонту в таких булинках ляжутъ економiчним
тягарем тiльки на спiввласникiв житлового булинку. I чим менше кiлькiсть
квартир в булинку, тим бiльша частка таких витрат.

2.|.| Лiфтове господарство
на сьогоднiшнiй день житловий фонл KI] ((УМГ)> Micr.a IJиrшневе

гlалiчуе 244 лiфтiв, з них 120 .пiфтiв ексгlлуатусться бiльше 25 poKiB. За
гlерiод з кiнця 2016 та за 20 l 7-20 l 8 роки бу.llо oHoI]JIeIjo л iср,говий гrарк
IIрак]-ично на 60-70 Уо. [-Iри.lому, з меl,ою ефекr,ивноI,о використання ,га

економii'кошr,гiв мiсъкого бюджету, ремонти бу"тlи спрямованi на замiну
коНсТруктивних вузлiв, де,галей, ],ехt{iчних мехаlliзмiв ,га оснас,гок, що
забезпечуIоть безперебiйну роботу лiсРтiв.

KpiM того, icHye проблема мораJIьного зносу лiф,гового обладнаIJня
Вузли i агрегати, що випуск€Lлись у 70-80рр. минулого сторiччя при здачi в
ексПЛуатацiю тогочасних будинкiв, на сьогоднi не виробляються та вже е
технiчно та MopaJrbнo застарiлими для нашого часу. Сьогодення диктус HoBi

умови f,?, вiдповiдно, HoBi технологil'. Таким чином, 50% iснуючого



лiфтового обладнання потребуе сучасного оновлення
модерн iзацiТ.

7

та повноТ

ОТЖе, ПОтреба у оновленнi, модерн iзацiТ та капiтальному peMoHTi
лiфтовогО госПодарства icHye, та виникаIоть непередбаченi аварiйнi ситуацiТ
в зв'язку iз з iснуtочою проблемоlо зносу .triф-гового госгIодарства, обмеженим
25-рiчним TepMiHoM експлуаr.ацil'. Враховуючи наявнiсть значноТ кiлькост.i
лiсРl,iв, техНiчниЙ ресурс роботи якиХ виLIерПано, плануСться проведеI;ня
капi,гаЛьногО peMol-ITy лiфтовоГо госtlо/{арс,гВа за коLU,гИ мiського бtоджету.

Bci 244 лiфти, що знахоля.гься на обсrlуговувагrнi КП ((YMl-)),
ди сtIетчеризован i.

2,2 Водопостачан ня та водовiдведен ня.

!ЖерелаМи водопостачання ВишневоТ MicbKoT ради е пiдземнi води
СеНОМаНСъкого та полтавського водоносних горизонтiв, до яких пробуренi 45
артезiансъких свердловин _ 16 на Пiвнiчному та29 rта Пiвденному водозаборах.
В ексПЛуатацiТ знаходиться 44 свердловини - 16 на Пiвнiчному та 28 на
I-IiвдеНномУ водозабораХ. ВодоПровiлНi мережi MicTa Виrllневе об'сднанi в сди}ту
мережу загальною довжиною l 02,5 км. ГIотужн iс,гь водозабiргlих споруд1
станоIзитЬ 22,З ,гис.мЗ/лобу (в T.LI. Пiвнi.tного - 7,4 тис.мЗ/лобу, пiвденного
I4,9 Тис.м3/добу). Село Крюкiвщи}{а мас 8 артезiанських свердловиtl

IЗ аРТеЗiанських свердловиIJ водIа пода€ться до резервуарiв чистоi'води
(РЧВ).це перiолиЧНо прохоilить ii'хлоруваFItJя. В MicT,i 8 РЧВ загальним об'емом
l 5 l 50м.куб. Якщо врахуваl,и L[to Ilо,гуж}l iс,гь волоIIровi,цгrоТ системи MicTa
значно бiльша то для забезпечеIJгIя резерву пиr-ноi'во/Iи доцiльгlо було б
побудувати додатково ще РЧВ.

З ВоДозаборiв вода насосними станцiями II-го пiдйому подаеться в MicTo
ВИшневе. На Пiвнiчному водозаборi збудовано двi HacocHi станцiТ: J\Гq l та J\b 2,
на ПiвденномУ водозаборi одну. В ocTaHHi роки через збiльl_т-rення об'смiв
реалiзацiт води Hacocнi станцii, II-го пiдйому на Пiвнiчному водозаборi
потребують peKoгrcTpyKчii' та модернiзашi l'.

Вiд Пiвнiчного водозабору до Micтa прокJIадено водоводи дiаметром 300,250 та
200 мм, вiд Пiвденного _ 250 та 200 мм' U{е оi-(иt{ ду4OО IIрокладено до MlicTa вiд
водопровiдноj' системи м. Киi'в r,a пi/l'с/_lнаI-|о /(о вt{С [Iромислова для подачi
води FIa промислову частину MicTa.

Загальна довжина магiстральIJих воловодiв 4,2 км. З l02,5 км. мереж
Micтa 35,3Оh прокJlалено LIаIзунI-Iими ,грубами, 5З,6Оh - стzuIевими, ]l,|o^
гlолiетиленовими. Переважну LIастину водlогlровiлгrих мереж Micr.a (7З%
РОЗПоДiльчоТ Mepex<i i бi.lrьше 59% магiстраJtьних водоводiв) було прокладено
гIонад 30 poKiB то]\гу.
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Враховуючи, що час експлуатацiТ стаJтевих трубопроводiв перевиIцуе
НОРМаТИвниЙ TepMiH (20 poKiB) майже Bci вони перебувають в аварiйному
cTaHi.

/{Овжина канаIIiзацiйних мереж пiдприсмства стагIовить 68,8 км. f{овжина
ГОЛОВНИХ КаНаJIiЗаЦiЙНИХ кОЛекторiв 2I,1 км., вуличних каналiзацiйних мереж
- 28,9 км., внутрiшньо квартальних - 18,8 км. Велику частину каналiзацiйrтих
МеРеЖ MicTa (80% розподiльчоj'мережi iбiльше 70% магiстраJIьних
колекторiв) було прокладено понад 30 poKiв тому.

KHC-I (ву"гrиця КиТвська) тlриймас с,гiчr-li води з ttромисJIового сектору'
жиl)lового сектору в районi вулиLtь Киj'вська' Свропейська., с.СофiТвська
Боршrагiвка та СвятоtIеr,рiвське, с,гi.tгti води Г[iвдtенного масиву. З КНС- l стiчнi
води 1,рьома нагtiрLrими коJIекторами дiаме,гром 400 мм. пода}о],ься на MicbKi
каFIаJIiзацiйнi споруди м. Кисва.

КНС-2 <<Мокра>> (вулиця Машинобулiвrlикiв) приймае сr,iч1-1i води з
пiвlli'tно-схiдноТ частини MicTa. З КНС-2 стiчнi води двома стаJIевими нагtiрними
колекторами дiаметром 250 мм. подаються на три напiрнi колектори дiаметром
400 мм. що подають стоки на Micbкy каналiзацiю м. Киева.

кFIС-3 <Пiвденна)) (вулиця Балукова) приймас стiчнi води вiд мiсцевих
жИтлових будинкiв, промисловоТ зони та територiТ с.Крюкiвщина. З КНС-3
сr,iчнi води двома сталевими коJ]екl,орами лiаметром 250 мм. пода}оться на
КНС J,fg1.

КНС-4 (вулиця Чорновола) приймас стiчнi води жиl,Jlового сектору з

пiвденноТ частини MicTa. З КНС-4 с,гi.lгтi води чавуIJI{им напiрl-tим коJIектором
лiаметром l 50 мм. перекачуються на КНС-3.

Iз Bcix насос1-Iих аt,реl-а,гiв' всl,аFIоlзJlених l{a KI]C- l та КFrС-2(загаJIьIJа
кi.llькiс'гь- l 0 позишiй;, завжди в робо,гi знаходиl,ься три. I] часи максимаJIьного
притоку можлива одночасна робота Bcix HacociB. В зв'язку з перенавантаженням
завжди декiлъка агрегатiв може перебувас в peMoHTi, деякi Hacocнi агрега,ги
потребують негайноТ замiни.

У випадку вiдключенtlя електроеrrергii' вiлбувасться загIовнення стiчllими
водами приЙмапьних вiддiлень КНС до максимального рiвня а це бiля 520м.куб.
стiчних вод.

лля розбулови водопровiдно- кан ал iзацi йн ого госполарс,гва,
удосконаJIення надання послуг з водопостачанFIя та водовiдведення мешканцям
MicTa КП "ВишнiвськводоканаJ]" складено пJIан капiталъIJих робiт на гlерiод до
202l рр. :

2,3 Теплозабезпечеtttlя
За iснуючим сl,аFIом, теtIлопостачаIIrIя житлово-комунzuIьного сектору м.

Виtшневе забезпечус KoMyHzuIbIJe гriлприсмс],t]о <<Виш_tьliвськ,геплоеL|ерго)). На
01.0 1.20l8 р. в експлуатацii' КГI <<ВишнiвськтеплоеIJерго)) знаходи,гься три
огIалювальнi котельнi заг€Lльною встаI-IовлеIJоIо потужнiс,гtо l35 Гкzul/год,t ( l57
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мвт), якi працюють На природному газi. 'гакож використовуtоться потужностi
твердопапивного котла ЩКВР -20l13 .

Котельня Jф 1 по вул. КиТвськiй, 1 1.

Встановленi два водогрiйнi котли птвм-зOм, один котел кВ - гм-з0 та
ОДИН КО]'еЛ КВ - ГМ- 20. ЗаГаЛЬНа Встановлена IloTyжHicTb котельнi 110 Гкал/гол
(|2] МВт);
Котельня }ф 2 по вул. ЧорновоJIа, 1.

Встановлений один водоt,рiйний Koтe.lt лЕ- |6ll4 та одиtI водогрiйний котел
ДКВР-6,5l 13. Загалъна потужнiсть котельнi 17,5 Гкал/гол (20,3 МВТ);

Котельня М 3 по вул. Першотравнева, 9.
BcTaHoBJIeHi три вологрiйнi котли КБI-IГ-2,5 загzuIьною потужнiстю 7,5

['ка.гllгод (8,72 V[Br,).

2.З .| Тепловi мережi

Транспортування теплоносiя вiд котелеFIь КП <<Вишнiвськтеплоенерго)) до
спожива.liв здiйснюстъся по водяним тепловим мережам .

'Геплоносiсм для системи теплопостачання е вода з температурними режимами:
- для котельнi JVg l по вул. КиТвськiй, l1: T:l05 - 70 ОС;

-длякотельнiN92 повул. Чорновола, l: Т: l05 -70"С;
- лля котельнi N9 3 по вул. Перrлотравневiй,9: Т- 95 - 70 "С;
Система теплопостачання двотрубна, закрита.

Регулювання вiдпуску теrlловоl' енергiТ якi :не. Схема гliдключення
сПожИвачiв До r'епловоl'мережi зЕLлежна. /[.irочi т,епllовi мережi прокладенi
гriлземIJим (каrrальним, безканальним) т,а надземним способом. Загальна
протяжнiсть теплових мереж складае понад 30 км. OKpeMi дiлянки тепJtових
мереж знаходяться в незадовiльному cTaHi i потр:бують замiни. До скJrаду
iСнУючоТ системи центрzuтiзованого теплопостаLIання MicTa входять 49теплових
ПУНКтiВ: 1 б LIТП та 3 3 IТП. Тепловi пункти забезпечують гаряче
водlопостачання l6,533 Гкал/год (|9,2 МВт) споживачiв житJIово-комунаJIьного
сектору .

Розрахункова теплова потреба включас в себе iсlлуtочi тепловi
НаВаНтаження споживачiв та перспективу росту тепJlових наваFIтажень за
paxylJoк нового булiвництва в перiод 2018- 2020 р. ,га2020 

-2024 р.
Станом на 0 l .0 l .20 l 8р сумарн i т,егr.повi наваII,I,ажеI-IFIя благоустроеного
житJIово-комунzuIьного сектора MicTa скJIадають 6],9З5 Гкал/год (]9 MBr,), а
ВсТаНовлена теплова потужнiсr,ъ котелень (включаючи l,вердопаливний котел)
складас l47 Гкал/год. ( l J0,9 МВт).
l-аким чином за iснуючим cTalloM, дiю.li опаJIювальнi коr,елlьнi MicTa
характеризуються знаLIним резервом потужгlостей.
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I Iерспектив1-1 i тегlловi навагl,гажеI l ня житлов -комунал bнot,O сектору
розрахованi за вилами теплового споживанIJя i наведенi в ,габлицi 2.З.|.

'Габлиц я 2.З .I .

с пожи вач i

J'егlловi наванта)l(енl]я, Гкал/год (МВт)

I черга
( 20l 8 -2020 р.)

II черга
(2020-202ар.)

опа -

лення

Гаряче
водо -

г|остаLlання
Всьсlгtl

()па -

Jlен1-1я

Гаряче
вол() -

гlостаLlа н ня
Вс btl t,tl

ГIiвнiчгlий хtитловий
район

46.12
( 54.32)

l2.26
( l4.26)

5tt.9tt
(б8.5 tt )

4q.57
(57.64)

lз.lб
(1_5.30)

62.7 3

(]2.94)

l , Б;rагоустрсlt:н и й

)киl,Jlовий фонл:l
об'ектами соцiально-

культурного та
гром адс ько- побуто вого

призначення

3 8,83
(45,l 5)

l2,26
(l4,26)

51,09
(59,4l )

4l ,68
(48,47)

l з,lб
( l 5,30)

54,84
(6з.77)

2.Садибна забудова 7 ,89
(9,17) 7,89

(9.1 7)

7 ,89
(9,l 7)

7,89
(9,l 7)

4,79
(5.57)

4.79
(5.5 7)

l9.68
(22.88)

l9,50
(22.61)

5,8l
(6,76)

5.8l
(6.76)

25,з l

(29.43)

l8.73
(21.7B)

[I i rзден н ll й нси,г.гlоврl й

pap"loH

Разом по MicTy:

l. Благоустроеl.iий rкитло -

вий (lонд :l об'сктами
соцi ал ьно- кул ь,гурного та

гро r\{ адс ь ко- п об уто во го
призначен ня

l2.12 l2.12 l4.4]

49,49
(57,55)

\7,77
(20.61)

l7.77
(20.67)

66.54
(7,|.з])

l2.92
(l5.02)

6,5 8

(7,65)

54,(l0
(63.49)

l8.97
(22.06)

6,58
(7,65)

7з,57
(8 5,5 5)

l. Б.lrагоустросний житло -

вий фонд :з об'ектами
соttiал ьно-кул ь,гурноl,о ,|,а

гроi\4 адс ь ксl- п сlбу,го во гo
призначенllя

l5.45
( l7.97)

4,2з
(4,92)

2.Садибна забудова

2,С]алибна :забулова
l4,09) ( l4.09) ( l6.83)

l0.(lб

| ( l2,40)
I

I

l4.41
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Лля опаJlення салибноТ жи,глово'i забудови, вiлдаленоТ вiд джерел
централiзованого тегlJIопостачаI-Iня, гlерелбаLIасться iндивiдуальне опалення з

встаIJовленням побутових кот"п i в.

Лля прийняття рiшень по забезпеченн}о ефективного теплопостачанI-Iя
MicTa перш за все враховувалося iснуtоче обладнання дitочих котелень ,га

теплових мереж вiд них. По котелънях бралися до уваги: TepMiH експлуатацiТ
обладнання, вiдповiднiсть встановленоi' потужностi тепловому навантаженню
споживачiв, можливiстъ модернiзацiТ та реконструкцiТ , забезпечення пzu]ивом
(природним газом), мiсцевi умови тощо. Стосовно теплових мереж бралися до

уваги: TepMiH експлуатацiТ та Тх технiчний стан, пропускна здатнiсть та
завантаженiсть' температурний г,рафiк, можливiсть реконструкчiТ та
переключення навантажень.

Розвиток централiзованого ,гегIJIопостачанн я м icтa в llерiод 20lr 9-202l р.

розглядасться з урахуванням теп.гtовоi' гlот,реби новоt,о булilзницl,ва об'ек,гiв
житJ]ово-комуна_пьного призначення.'ГепlIопостачання MicTa на piBHi ,геплових

I-IaBaI-ITaжeHb 20l9 року перелбаLIасI,Lся здiйсFIи,ги за рахунок peMoнтy, замiгtи
мораJIьно та фiзично зношених коl,JIilз з ьtеобхiдним об.паднанням.

2.з .l Котелънi

l. Котельня j\Ъ 1 по в)zл. КиТвськiй. l l
Котельня розташована в Пiвнiчному житловому районi i забезпечуе 79%

потреби в тепловiй енергiТ MicTa.
Котельня обладнана двома водогрiйними котлами П'ГВМ-30IИ, 1970 року

встановлення, одним котлом КВ-t'I\4-30, l990 року вс],аIJовленtIя ,га одним
котлом КВ-ГМ -20,2004 року всl,аI]овленtIя.

Паливо 
- 

природllий r,аз.

Заг,альна теплова гIо,гужнiсть коте.1-1ьгli за iснуючим станом скJIадас l l0
Гкал/год ( 1 27 ,9l МВт).

В котельнi передбачаеться peMotIT котла КВ-ГМ - 20 iз замiноIо
конвективноТ частини, заднього та фiстонного eKpaHiB, топкового вiдбiйника,
замiна мережевого насоса J\b110.

Капiталовкладення складатимуть 1,3 9J тис. грн.
Котельня забезпечуватиме тегIловi навантаження iснуrочих споживачiв

Пiвнiчного житлового району (52,085 Гкал/гол), а також об'екти нового
житлового та громадсько-побутового призначенн я (2,J55 Г кал/год).

Сумарне теIlлове навантаження на котельню складатиме 54,84 I-кал/год
(]2,94 МВт).

2. Котельня М 2 по вул. Чорllово"rlа. l .
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котельня експлуатуеться З |9]] -rо року з одним водогрiйним котлом
дквр-6,5113 та встановленим у l993-y poui одним котлом ДЕ-lб-l4.

ЗагальНа потуЖl+iс,гЬ котельНi склаДас l7,5 I-'ка-гl/ год (20,35 МВт).
для забезпечення ефекr,ивl,tоi'робо,ги ко,гельгli,, llерелбачаеться капiтальний

peМoIJT котла лЕ- l6- 14 (виt,о,говJIеr]IJЯ та замiна екрагriв). КапiталовкладенF|я
складаТимутЬ б51,5028 тис.грн. i замiна гrшьникового пристрою на цьому ко,глi.
КапiталовклаДення складатимутЬ l 486,0656 тис.грн.

Котельня забезпечуватиме теплову потребу iснуtочих ( 12,583 Гкал/год)
споживачiв та новоТ забулови (0,897 Гкал/год).

сумарне теплове навантаження на котельню складатиме l 3,48 Гкал/гол
( l5,67 МВт).

3.Котельня }ф 3 по в}zл. Першотравневiй. 9
Коте-llъня експлуатустъся з l99l -го року. IJстановленi три ко1ли кБнг-2,5
СУМаРНОЮ ПОТУЖНiСТtО 7,5 Гкал/г,од(, для яких пzшивом служить природний газ.

лл я забезпечення теплового н авантажен ня iсьrуючих с поживачi в (3,266
Гкал/год) та тепловоТ пот,реби багатоlrоверховоi' забулови ( 1 ,984 Гкал/год),
перелбачаеться реконструкrriя котельнi iз замiною встановлених koT.lliB на
високоефекти вн i автоматизоваFI i коr,лоагреI,ати.

РеконСтрукuiЯ котельНi передбачаС встаноВлення ilвox водогрiйнrх
агрегатiВ REX 240 загаЛьноЮ потужНiстЮ 4,| Г'кал/год (4,8 МВт).
КапiталовкJrадення складатип/ryть 4500 тис.грн.

2.З.2 Тепловi мережi
транспортування r,епловот енергii' вiд котелень до споживачiв

перелбаLIаетьсЯ ,гепЛовимИ мережами З макСимаJlьниМ використанням iснуючих
воляIJих теплових мереж.
Параметри теплоFIосiя (гарячоТ воли):
- котельня Nq l по вул. Киj'вська , 1 l l05-70"C;
- котельня j\Ъ 2 по вуJI. Чорlловола ,, l l05-70 "С;
- котельl+я Лф 3 гrо вул.ПершотравLIевiй,9 95 - 70.С;

Система ],еплопос,гаLIання закриl,а, дво,грубна.
дл" пiдземноi, безкана'llьнот прокладки нових теплових мереж та

реконструкшiт iснуючих передбачаеться застосування попередньо iзольованих
ПiНОПОЛiУРеТаНОм трУбопроводiв. Для реконструкчiТ iснуючих зовнiшнiх
(надземних) теплових мереж перелбачаеться застосування стаJIевих
трубопроволiв в оцинкованiй (SPIRO) оболонцi.

2.3,З ЗахоДи щодо реконс,грукчiТ i замiни iснуючих теплових мереж в
перiол 20|9-202| р.:
Котельr+я Jфl по в}чл. Киi'вськiй. I l
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l. Замir+а дiлянки тепловоl мережi по вул. Киl'вська дiаметром 450 мм на
дiаметР 500 мМ, загаJIьнО протяжгtiстtо l97 м, (розр хункова дi.пянка З-4).
КапiталовкJIадення складають 3 млFI. I-pl-I.

2. Замiна дiлянки теплових мереж вздовж вул.Jt.Укtr аТнки лiаметром 300 мм на
лiаметр 400 ММ, загально протяжltiстю 487 м, (розр XytIKoBa дiлянка 4-50).
КаПiталовКладенНя складаю.гь 5,5 млн. I-pH.
3. I1ерекладка дi;rянки TetIJloBoT мережi вздlовж вул. Свроllейська лiамет.ром 500
мм, заГального протяжнiстю 52l м (розрахункова дiлtянка 8- l l).
КапiтаЛовкЛ леннЯ opieHToBнo складаЮть 8 млн. грFI.
4, Замiна дiлянки тепло оТ мережi дiаметром 25О мМ на лiаметр 1 50 мм
протяжнiстю 267 м, (розр хункова дiлянка l3-14).

Капiталовкладення складають 800 тис. грн.
5.Замiгlа дiлянки тепловоl'мережi вздовж вуJI. Л.Ук аi'нки дiаметром l50 мм на
лiаметр l25 м, протяжнiстю 36 м, (ро рахункова дiлянка 57-58).

Капiталовкладення складають l 10 r.ис. грн.

6. Замiна дiлянки теI-tЛово" мережi вздовж вул.Л.Ук аТнки лiаметром 200мм на
лiаметр 100 мм , протяжtliс,гю 8l м ,, (розр 1хункова дiлянка 58-59).
Капiталовкладення склаl(аю.гь 600тис. грн.

7. Замiна дiлlянки,гепловоi'мережi вздtовж ByJ]. JI.Украi'нки дiаметром 200 мм на
дiаметр 100 мм, протяжнiстю 40 м, (розрахуLIкова дiлянка 59-60).

КапiталовкладенFIя складають 1 55 тис. грIJ.

8. Замiна дiлянки тепловот мер жi вздовж вул. Промислова дiаметром 350 мм
на дiаметр 100 м, протяжнiстю 96 м, (розрахункова дiлянка бg-7з).

Капiталовкладення складають 17О тис. грн.

9. Замiна дiлянкитепловот мережi вздовж
на дiаметр 50 мм, загальноIо проl.яжIJiс.гю

КапiталовкладенI{я складаIоть 3 80 тис.

вуJI. [-IромисJ,Iова дiаметром 400 мм
l00 м, (розрахункова дiлянка 73 -]4).
грFI.

10. Замirrа дiлянI(и тепловоi' MeperKi вздовж I]yJr. I-IромисJlова дiаметром 40О мм
Гlа lliaМeTР 50 ММ, ЗаГаJIЬI-Iоtо гIро,I,яжlliс,гlо Jб м, (розрахуr{коRа дi.тlя HKaJ4-75).

Капiталовкладення складають 300 тис. грrI.

l l. Замiна дiлянки тепловоi'мережi вздовж вул. Промислова лiаметром 300 мм
на дiаметр 50 мм, загалъI{ою протяжнiстю 224 м, (розрахункова дiлянка 75-]6).

КапiталовкладенFIя складають 180 тис. грIJ.
|2. Всr,ановлення установки хiмiчнот леаерачii' пiдживлювальнот води
ПОТУЖНiСТЮ 1 10МВТ В КОТельнi М1. Кагliталовкладе}IIJя складають 2600,0 ,гис.

гpH.



13. Прокладання тепловот мережi на дiлянцi вiд Тк
Свропейська м. Вишневе. BapTicTb капiтаJ]овкладеFIь

4. Замiна дiлянки I,егIJIовоТ мережi
лiаметр 70 мм, протяжнiстю 25 м,
КапiталовкладенtIя складають 400

l4

-35 через ТК З5-2 по вул.
складас 3 100,0 тис.грн.

Котельня Jr,lb2 по в)zл. Чоргlовоltа. ]

1. Замiна дiлянки тепJlовоl'мережi дiаме.гром 250 мм FIa лiаметр 300 мм,
загальНою прОтяжнiСтlо 140 м, (розрахункова .Lliлягrка РК- l ).

Капiталовкладення складають 4 MltH. грн.

2. Замiна дiлянки тепJIовоl'мережi вiл вул. ГIiвденноj'дiамеl.ром 250 мм на
дiаметр 300 мм, протяжнiстю 58 м, (розрахункова дiлянка I-'2).
КапiталовкJIадення складають 900 тис. грн.

3. Замiна дiлянки тепловоТ мережi вздовж вул. ГIiвденноi'дiаметром 250 мм на
дiаметр 300 мм, загальFIоlо протяжrriсl.ю) 148 м, (розрахункова дiлянка 2-3).
КаПiт,а-гlовкЛзлення скJIадають 2,5 млн. грн.

вздоl]ж вул. Чорново.llа дiаметром 60 мм на
(розраху}Iкова дiлян ка 26-28).
тис. Грн.

Дllя резервУваннЯ тепJlових мереж з Me,I,oIo надiЙнос,гi тепJIопос.гачання
гlерелбаLIастьсЯ t]икорИстаIJI-IЯ iснуюЧоi'дiлянки тепJrовоl'мережi як резервного
трубопроводу мiж котельнею }Ф 2 по вул.Чорновола, l та котельнею.}ф з по
вул. Першотравневiй, 9 дiаметроМ 200 ММ, протяж1-1iстtо l54 м.

Котельня J\b 3 по вул. Першотравневiй. 9.
Гаряче водопостачання споживачiв житлово-комунаJIьного сектору

забезпечуеться вiд iснуючих теплових пунктiв (бойлерних) Б_ l 3,Б- l4,Б- 1 5,Б- l6.
1.г[ерелбачасться використання iснуtочих теплових мереж, Що знаходяться в

задовiльному стагтi та замiна застарiлих l,епломереж про.],яжнiс-гtо 480 м.
Капiталовкладення склаДають |12О ]-ис. r-pн.
2. Закупiвля та монтаж двох KoTJ]iB тигrу RtiХ - 24о на ко1ельнi Ng3.

2.з.4 Висгtовки
За iснуtоч им c,I,aHoM cyмaprri ,гепловi }-IаваFIтажеFIня блаr,оустросного

жиl,JIового фонлУ м icTa Вишневе складаю]-Ь 6] ,935 Гкал/гоД (79,0 МВт), а
встановлена теплова потужнiстъ котелень складас |47 Гка-гr/год ( l70,93 МВт).
система теплопостачання MicTa центраJIiзована, в якiй виробництво тепловоi.
енергiт забезпечують три районнi опалювальнi котельнi: котельня Jrlъ l по вул.
КиТвська, 1 1, котельня JY92 по вул. Чорновола, 1, котеJIьня N93 гIо вул.
Першотравнева, 9.
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транспорт теплоносiя до споживачiв здiйснюсться теплов ими мережами,
якi прокладенi пiдземним та надземним способом, загаJIьною протяжнiстю зз
км, ПрИ цьому, oKpeMi дiлянки теплових мереж знаходяться в незадовiльному
cTaHi, а дiаметри трубопроводiв не вiдгrовiдаIоть розрахунковим тепловим
навантаженням.

!о склаДУ центра_пiзованоi' системи тегIлогIостачаFII-Iя MicTa входять lб цтп
(шегrтральниХ тепловиХ пуНктiв) та 3 3 l-t,tI ( iнitивiлуальних теплових гIункти ),якi забезпечую],ь гаряче водопостачання ( l6,53l МВт) б.llагоусrро.,rоrо
житл ово-комунального сектору Mi с-га.

Розраху}Iкова теплова потреба жи],J]оI]о-комуIrаJIьноI,о сектора MicTa
вiдповiд,но до очiкуваFIих ,гемпiв буrriвниL(,гва' pocl,y LIиceJILHocTi lIаселенIIя,, з
урахуванням iснуючих теплових навантажень складатиме:
в перiод 2019 _ 2020 р.р._66,54 Гкал/го д (]7,37 МВт);
в перiо д2020 - 2024 рр.-73,57 Гкал/год (85,55 МВт).

В зв'язку з ситуацiсю, що склшIася з природним газом, на даний момент
кп квишнiвськтеплоенерго)) приеднало до теплових мереж джерела тепла за
адресоЮ: м. Вишневе, вул. КиТвська, l l (котельня Jф l ) частини iснуючоi'
опаЛюва-ПьноТ котельНi з переВеденИм у водогрiйний режим роботи котла ДКВР-20l\З З реконСтрукцiсЮ Для робо,ги на твердому паливi (щепа, пелети)
гIотужнiстю |2 Гкал /год. В перспек,гивi також присднанНя до теплових мереж
джерела тепла за адресоЮ: м. Вишlневе, вул. Чорновола, l-д твердопалив1-1оl'
опа-пюВальноi' котельIli з ycтaнoBкoto Ko,I,JIa М,Гt]-3000 tIотужFliстrо 3 Г'кал/r.о/1.

2.4 Благоустрiй та озеленення

питанн ями благоустроtо територii, Вишневоj, Micbkol ради, утримання та
експлуатацii'лорiг iTpoTyapiB, свiтлофорних об'сктiв, вулич}lого освir,лення,
доглядом за скверами, парками, зеленими насадженнями займасться KoMyHaJ]bHe
пiлприСмствО <<УпраВлiння комунЕtльного господарства).

основна мета дiяльностi Кп ((укг)) - господарська дiяльнiсть в iн,гересах
громадИ ВишневоТ MicbKoi РВди, спрямована Для досягFIення екоFIомiчних i
соцiаJIьних результатiв, участь у реалiзацil' соцiаJтьно-економiчноl' полiт.ики
MicTa, спрямованоТ на розви,гок iнфраструктури м. Виш_lнсве, на утримання
ав,гомОбiльниХ tLIляХiв i шлЯховиХ споруД, TpoTyapiB, зелених насаджень, cKBepiB,га бульварiв, забезгlечення koHl,poJtlo за бrrаl,оустроем i незаконним
булiвгlицтвом, забезпеченFlя своечасного поточIJого,га капiтального ремонту
булiвель, спору/{, примirrtень l.a irlшrих об'сктiI] в IIежи.гJIовому фондi т.а об'сктах
соLtiа-пьноi' сфери, забезпеLIенtIя t{асеJ]еIi}|я якiсltими гlосJrуI.ами.

11iлпрИсмствО займаСl,ьсЯ обс.lrУI,овувангlям об'скr,iв LIежи,гJIовоI,о фонлу -га

благоустроем об'сктiв соцiальнот сфери MicTa Вишневе. Сгliвпрацюе з кп
<<Управлiння мiсъким господарством)) кП <<ВишнiвськводоканzuI)), кп
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<<вишнiвськтеплоенерго)), Киево-с вятошинським районгlим ll iдроздiлом
елек,громереж.

!о основних напрямiв входить:
- участь у реалiзацiТ соцiально-економiчноj' полiтики MicTa, спрямованоi' на

розвиток iнфраструкryри MicTa Вишневе;
- квалiфiковане утримання, експлуатацiя ,га техIriчне обслуговування об'сктiв

нежитлового фопду та об'сктiв соцiальнот сфери Вишневот MicbkoT ради;- монi,горинг екологil' MicTa та дотримання належного санiтарного с.гаFIу MicbKoi'
територiТ;

- конТролЬ за проВеденняМ робi,Г по кагIiтшьному i поточнОГчry ремонтах;
- розвиток мiського господарства, розIширенIJя 

.га 
удосконаJIенFIя тlроцесiв

надання комунzuIьних та побутоl]их посJтуI.;
- удосКоналеннЯ сисl,емИ угIравЛiннЯ комуIJzuIьниМ I,осподарстIзом,

заIlровадження логовiрних вiдносин мiж споживачами i виробниками посJrуг;
- caHiTapнa очистка мiських вулиць, cKBepiB, паркiв, площ та споруд

благоустрою, кладовищ, iншоТ територiТ MicTa;
- ПiДтриМаНня у належному технiчному, естетичному cTaHi i благоустрiй

МiСЬКИХ ВУЛИЦЬ, cKBepiB, паркiв, площ та споруд iiнших об'сктiв спiльного
користування;

- 1'еХНiчна експлуатацiя зJIивовоТ каналiзацil', смiттсзваJIищ;
- ТеХFIiчне оснащення MicTa для освiтлення прибулиFIкових територiй,

ПРОВУЛКiв, вулиць, пJIощ, cKBepiB, паркiв, споруд благоусr,рою, iншlоi'тери,горiТ;
- улаштування, нагляд, peмoFIT вуличного освiтлення та зовнilлнiх

електромереж;
- ПОбУ'гОве ]'а KoMyHaJ]btle об.ltаднання т,ериторiй житловоТ забулови

(смiтl,Сзбiрники, майдаНLIикИ /1ля сушil-tня бiлизни,, tзiltпочинку насеJIення,
ди,гячих забав i спортивних i1-op, IlроведеFII{я куль.гурно-масових заходiв тощо);

- УЛаШТУВаННЯ Ма-ПИХ архiтектурних форr (.гlав, ypH,HaBiciB на зуIIинках
громадського транспорту, парканiв, огорож, сUIьтанок, декора,гивних скульгIтур
та композицiй, пам'ятникiв, обладнання дитячих та спортивних майданчикiв,
ваз для KBiTiB, фонтанiв);

- висадження KBiTiB, декоративних кущiв та дерев i догляд за IJими на
тротуарах, €Lпеях вулицъ, Узбiччях лорiг, а також на клумбах та дворових
,геритор iях;

- СТВОреННя, утриМання, ремонт, рекоl.Iструкцiя, вiдновленFIя пам'яток
icTopiT та культури;

- будiвництво та ремонт дорiг, автоtuJlяхiв, гliшохiдних лорiжоктощо, а
також пiдтримання Тх в наJIежному с.ганi;

- Н?ДаННя ритуаJrьних гIосJIуI,' а також l,ехн iчна ексturуа,гацiя., нагляд ,га

обсrlу говуванI-Iя м iського кJIаllоt]и LLta;

- роботи з кагl iтал bFIoI,o ,га IIотоLILIого peмotlTy, реконс,грукt.tij' та реставрацiТ,
утримання об' cKTiB благоустрою.



l7

В м. Вишневе r-IараХовус].ься 35 вуJIиць (в т.ч. прову.llкiв), якi кП ((УКГ))
уl,римус, а саме: щодня ведеться гlрибиранFIя вулиць та TpoTyapiB, в зимнiй
перiод при ожеледицi та снiгопадi сllец. Tex1-1ika посипае ,гротуари та дороги
сiллtо та пiском, В лiтку при великiй спецi спец. TexHika шляхом поливу
TpoTyapiB та лорiг чистить вулицi. Також для безпеки населення Пiдприемство
щороку здiйснюс кронування дерев (приблизно 50_60 дерев в piK) та проводи.гъ
ямковий ремонт дорiг.

Для озеленення MicTa, щороку висаджуються д,ерева, кУшti, квiти,
встановлюються клумби з квiтами.

У зв'язкУ З чиМ кП ((УКГ)) потребус додаткових витрат, а саме: в piK
закУпляе,I,ьсЯ 360 тоН солi та 900 тон пiску, бi.гrя 2О тисяч рiзноманiтгtих квi,гiв,
500 кущiв,50 однорiЧниХ та багатоРi.tниХ дерев, дJlя ямкового ремонту
закупляеться 250 тон асфалы.у.

/]л я розвитку матерiальноi, бази сгlецizulьноi' т,ех нiки, плаIJуеться
сIlецтехнiки та автобусу.

придбан ня

роздIл 3. мЕтА тА цrлI прогрАми

Meтa Г[рограми полягас у реалiзацil' державнот полiтики реформування
)(итлоВо-комУнаЛьного госпоДарства, здiйснеI-Iня заходiв щодо пiдвищення
ефек,гивностi та надiйностi його функчiонування, забезпечення стаJ]ого
розвиткУ длЯ задовоЛення потреб населення i господарського компJIексу в
житJIово-комунапьних послугах вiдt-lовiдно До вста[Iовлених норма.гивiв.га
стандартiв, забезпеченFIя стабi,rlьносr,i робо,ги комунаJ]ьних пiлlrриемств MicTa
Вi.ltПОВiДНО ДО i'x фУНКr(iОНальНих признаLIень, викона}IFIя зобов'rrапп з виплати
заробil,ноj,гIлати праuiвtIикам, забезпечеFII{я налiйr-rостi та безпеки експлуатаuii'
будiвель, споруд та iнженерних мереж шJlяхом cPiHaHcoBoT пiдтримки
господарських суб'ектiв якi перебувають у комуна-пьнiй власнос.гi
територiальноi' громади MicTa Вишневе та села Крюкiвщина.

дп" виконання поставлених завдань необхiдно розроб ити механiзми
стимуЛювання створення осББ' сгtрияти розвиткУ конкурентного середоВИща
на ринкУ жкг' залученнIО В MicbKe госпоДарствО il-твестИцiйниХ надходжеIJь,
зокрем а на засадах публ iчн о-пр и ватн о го п артнерства Для вирiшен н я
проблемних питань.

Передбачасться Здiйснення захолiв ГIрограми в таких сферах:
- утриМаннЯ бу линкiв, споруд i rтрибудинкових териl,орiй, у тому числi
проведення реконсТрукцii' застарiлоl,о жи].J]овот.о фонду;
- надання послуг з вивезення побу,гових вiдхолiв;
- надання послуг у сферi обслуговуваFIня вулиLIFIого освiтлет.Iня;



l8

- надаНF{я послуг З централiзованого водIопос.].ачання та водовiдведеFIня;
- виробництво, транспортуВанI-1Я,, I]ос,гачанНя теIIJIовоl'егlергii, надання гlослуг з
центраЛiзованого опаJ]енt{я та IIостача}{FIя гаря.lоi'води, у 1.ому чис.гti з
ви кори стан rI я м а^п ь,герн а,ги в н и х джерел е r{ ергii"га видi в п аJIи ва ;

- ремонт примiщень, булинкiв, спору.lt;

- благоустрiй населених пунктiв;
- утримання та ремонт автомобiльних дорiг;
- утримання та ремонт внутрiшнiх та зовнiшнiх водопровiдних мереж;
- сl,ворення цивiлiзованоТ iнфраструктУри об'ектiв комунаJIьного та соцiаJ]ьного
призначення;

Iч. мЕхАнIзми рЕАлIзАцr[ прогрАми

4.1 }Iорма,гивно-tl равове забезllечен llя

Розроблення Програми здiйснюI]аJIось в межах Законiв Украi'ни <<ГIро
м iсцеве самовРяДування В YKpal'rr i>>, ,,Про державне l]рогнозування .га

розроблеI-Iня програм еко1-Iомiчного та соцiальгlого розвитку Украiни>,, <<Г[ро
житJlово-комунальнi послуги)),,,Про благоус,грiй населених пунктiв>>,,,Про
пожежНу безпеку)), ,,Про поховання та похороннУ справу)), ,rПро автомобiльнi
ДОРОГИ)), 'rПРО ОХОРОНУ НаВколишнього природного середовища)), .,Про
вiдходи>, <,Про охорону атмосферного повiтря>>, ,,Про питну воду та питне
ВОДОПОСТаЧаННЯ>), 

''ПРО 
Об'еДНання спiввласникiв багатоквар,гирного будинку>>,

,, Про захист тварин вiд жорсткого поводження)) ,Закону Украi'ни <<I1po
особливостi здiйсненI{я права власностi у багатоквартирному булигrку>> J\b 4l7
вiл 14.05.20l5, Наказу !ержавного KoMiTeTy з питаF{ь житлово-комунаJIьного
господарства вiд 2з.09.2003р. м l 54 <<ГIро затверДження ПорядкУ проведення
ремонтУ та утримання об'скr,iв благоустро}о насеJIениХ пуНктiв>> ].а вiл
l0.08.2004p., [Iравилl благ,оус,гро}о т,ериl^орii' Micтa ВишLIеве -I-a iншtих
нормативI{о-правових aKTi в УкраТн и.

4.2. Напрями реалiзацiI Програми.

Реформування житлоВо-комУнаJIьFIого господарства MicTa здiйснюеться
шляхом :

- забезПеченнЯ достуПу Bcix верств населення до житлово-комунаJIьних послуг;
- забезпечення сталпого функuiонуваНня i розвиТку сфери житЛово-коl\о/нчLльного
господарства;
- с,гимулювання il+новацiйноТ, iнвестицiйноj' дiяльностi та гriдвищенFIя
енергоефективностi галузi IIJJ]яхом зменшення втрат ]-Iаливо-енергетичFIих
pecypciB, зниження енергоемностi виробництва окремих видiв пролукчii'
(послуг);
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- розроблення прозорого механiзму формування цiн та тарифiв на Продукцiю тапосJIуги пiдприсмств, tlto провадять дiя bHicr.b у жи1)Iово-комунальнiй сферi;- вiдПовiдальнiсть органiв мiсцевого самовряltуванtlя за ефективrrевикорИстання майна .гериторiа.пьноi' громади та забезпеченIJя населенFIяжитЛово-комунаJIьнимИ послуГамИ вiдгlовiдr;о до державI-Iих соцiаJIьFIих
сr,андартiв;
- СТИМУЛЮВаI-IНЯ ПРИВаТ'НОi'ПiЛПРИСМНиl_(ькоj'iнiцiативи у виконаIJнi завдань
розвитку житЛового фо*rду та KoMyHaJIbHoi' iнфраструктури;
- полiпшення якостi управлiння житлом та комунальноrо iнфраструктурою.

перелбачаеться Здiйснення Програми за такими напрямами :

- удо сКон ал еНн я стрУ ктурИ управЛiн нЯ житл оВо- комУнаJтьнИм гос подарством ;_ проведеt{ня реконструкцiт i ремонту за тарiлого житлового фопду;- надання якiсних послуг з централiзованого воло|-Iостачання та водовiдведення;
- проведення енергозберiгаючоj' полiтики, прийнятоtо на дер авному piBHi;- застосування енергозберiгаючих техноJ]огiй, замiна с,гарих iнженерних мережта обладнаннЯ,застоСуваFIня аJ]ьl,ерна'гивI{иХ т,а вiдrТовл юваJтьIJиХ джерел енергii.;- есрективна експлуатацiя лiфтового госt]одарс.гва, модернiзацiя та ремонтлiфl,iв, Що вичерпzuIи експлуатац iйrlий ресурс ;- макСимальне забезпеченнЯ жи,гJIового фонду прилад, ами комерцiйного облiку
],еllJ|оIIосl,ачання та Вод(опос,гачан I.{я;

- I]Jироке впровадженIJя сучасниХ екоЛогi.lних lliдхолiв
санiтарно-екоЛогiчного стану MicTa, покращення якостi жит.гя
- застосування сучасних гуманiстичних пiдходiв поводження

лля гrокращення
мешканцiв;

з безгосподар нимитваринами в MicTi;
- збiлЬшення В MicTi зон вiдпочинк}, розвиток
спортоМ, оргаНiзацiЯ паркоВих та зеJIених зон;

iнфраструктури для занять

- Широка iнфорМацiйна робота З мешкаНцямИ MicTa ЩодО пiдвиЩення рiвняучастi кожного мешканця в покращеннi екологiчного .ru"y MicTa, дбайливого
ставлення до природного середови ща, збереженFIя бrr агоустрою MicTa.

OcHoBHi завдання Г[рограми та захо/Iи, необхiдгli .цля t'x виконання:- забезпечеt.Iня беззбиr.кового cbyHKllioHyBaI-IIJя lтi/tприсмс.].в жиl.J]ово-
ко му FIаJтьt{ого гос подарства;
- встановленIlя eкoHoMi,lHo обгру1;тованих т,арисРiв на }китлово-комунальгli
послуги;
- передбачення У мiсuевому бюджетi механiзмiв фiнансовоi' пiдтримки
комунальних пiдприемств ;- оптИмiзацiЯ витраТ енергеТичних та матерiальних pecypciB у сферi
виробництва та надання житлово-комунальних послуг;
- створення дiсвого та прозорого механiзмУ стимулIовання використанFIя
ал ьтернативних джерел енергii';
- заJrучення громадськост,i до процесiв формування житловоj'полiтики iMicTi та
реформуванн я житл оВо- комун zuI ьн ого гос п оларства.
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4.3 Фiнансове забезпечення
Щжерелами фiнансування заходiв Програми е:

- кошти мiського бrоджету;
- кошти мiсцевого бюдже-гу;
- кошти державного бюджету;
- ко UJти п iлпри смс,гв жи,гJI о во- ко му н aJl ь I-I ого [.oc ll одарс].ва ;

- iгtшli ,ltжере;rа фiнансуванIJя I,ie забороtIе1-Iих законолавством, у тому числi
заJIуLIеLIня:

а) кошти населення територiальноТ громади;
б) приВатногО капiтаЛу дО булiвнИцтва та рекОtlструКцiТ комуF1аJIьних об'сктiв;
в) грантiв, кредитiв мiжнародних органiзацiй.

4.4 Науково-тех нiчне забезпечення
l, ПровеЛенI-IЯ обстеженЬ об'сктiВ жиl,JIоВо-комунального господарс.гва,
благоустрою населених пунктiв;
2. РозроблеFIнЯ та впровадження HoBiTHix технологiЙ i об;rаднання,
спрямованиХ на технiчl-tе переоснаU{е1-Iня пiлгrриемств житлово-комунаJIьI{ого
господарства та скороЧеIJнЯ пи,I,омих витрат енергетичних iма-герiалlьних
ресурс i в;

3. Впровадження новиХ зразкiв комунальноl'т,ехнiки та обладнан}Iя Для
потреб жиl,лово-коМунzuI bHol-.o t.осIlодарс.гва;
4. Реаriзацiя програм розвитку пiлгrрисмствами жиl,JIово-комунального
господарства;

4.5 Е1,1ергозбереженнятаенергоефективнiсть.
Пр" вирiшеннi гостриХ проблем житлово-комун€UIьного господарства

енергозбереження та енергоефективностi е одним з першочергових в умовах
енергетичноТ кризи в KpaTHi.

В YKPaTHi, ЯК i В бiльшостi европейських Kpai'H, понад 30 % кiнцевоj'
енергiт споживаеться булиrrками. I-{e найбiльший сектор нацiональнот економiки
з точки зору енергоспоживання' за яким iдуть промисловiсть iтранспорт. Япщов iндустрiальгrому сек,горi споживання енергii' з часом зменшустъся
(пiдlтрИсмсl,ва хоЧ i гтосr,УгIово' аJIе вIIровадlжуtоть енерI,оефект.ивнi -гехно.lтогiТ),
ТО В )(И'ГJlОВОМУ l-ti'lОГО Не ЗМiьtlосl,ься. ПриLIина r,aKoi' с,гагнацil' наявнiсть
бар'ерiв, якi переtцКоджаЮ,гь вЛаснИкам жИ,гJ]а впРова/Iжува,ги енерr.оефективнi
],ехLtо.llог,ii' у своТх бу линках.

ЕнергОефектИвнiсть означас раuiональне використанIJя енергетиLIFIих
pecypciB, досягНення еконоМiчно доцiльноi' ефективностi використаFIFIя
iснуюЧих паJIивно-енергетичних pecypciB при дiйсному piBгri розвитку технiки
та технологiт та дотриманнi вимог до навколишнього середовища.

Для населеНня - це знаЧне скорочеНня коМунаJIьНих витР&Т, для краТни -економiя pecypciB, пiдвищення продуктивностi промисловостi i
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кOнкурентосПромоЖностi, ДЛя екологiТ - обмеження викидiв парIJикових газiватмосферу, длЯ енергеТичних компанiй знижеFIня витрат на паливонеобгрунтованих витрат на булiвництво.

V, [НФОРМАЦIЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА МОFIIТОРИНГ
ВИКО}IАI-IIIЯ ПРОГРА М И

lжерелами iнформацiйного забезпечення, необхiд1-1ими дJtя збору.га
формування електронних баз даIJих, прове/].еl{IJя аншiзу реалiзаLril' Програми,може бу,ги статистична звi,гнiс,гь' оператИвна iгrформацiя гliлприемств житJIово -комуНальIJогО госtIоДарства, резуJIы.ати сгlеl]iальних досJIi.ц*еr,r., cPiHaHcoBaзвir,нiс,гь та iншli.

VI. КОНТРОЛЪ ЗА ВИКОFIАНFIЯМ ПРОГРАМИ

Контроль за виконанFIяМ цiсi' Програми здiйснюс виконавчий KoMiTeTвишневоj'мiськоi Рзди, постiйна депутатська комiсiя з питань житлово-комунального господарства, благоустрою та надзвичайних ситуаuiй ВишневотMicbKol ради.
Громалський контроль за Ходом реалiзацil' 11рограми з,г{iйснюсться (за j'xHiM

бажанням) Представниками громадських орruriiзацiй, у с.гату.гi якихперелбачено дiяльнiсть у сферi житло во- комунаJI ьного госгIодарства.Вiддirl обслуГовуваннЯ жи.гловогО фонлу,комуI.IаJIьного господарства,
изацij' жи,гла ,га з пи.гань }rадзви.lайних
ДИ Lltopoкy IIодас до Вишневоi' MicbKoj.

[ля чого пос.гiйно здiйснrос монiторинг,
сь у засобах масовоТ iнформацil. та FIа
ознайомлення громадськостi зi станомвиконання Комплексноt' цiлъовот Програми розвитку житлово-комунального

господарства Вишневоi' MicbKoT ради FIa l02 1 piK.

м iський гоJlова r.В.Дiков


