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«з питання   переведення котелень закладів освіти та охорони здоров’я 

 на альтернативні види палива в Сосницькому  районіЧернігівської області». 

 

Голові  Сосницької райдержадміністрації  

Чернігівської області 

Очередько В.А. 

 

Шановний Валентине Анатолійовичу! 
З метою формування конкурентоздатної та ефективної інфраструктури у 

Сосницькому районі Чернігівської області, зменшення залежності від імпорту 

енергоносіїв та гарантування стабільності постачання енергії комунальним підприємствам 

району, надсилаємо до розгляду попередньо опрацьований кошторис комплексної 

модернізації комунальної теплоенергетики  на базі Пілотного проекту з застосуванням 

сучасних швидкоокупних (від 0,5 до 3 років) технологій і обладнання (привабливих для 

інвестування), що розроблені на основі фундаментальних та прикладних досліджень в 

енергетичній галузі науки і вже освоєні в промислових масштабах. 

Виконання Програми дасть змогу: 

- оптимально поєднати системи централізованого та автономного теплопостачання 

з урахуванням місцевих умов та перспектив розвитку регіону; 

- забезпечити пріоритетний розвиток технології комбінованого виробництва 

теплової та електричної енергії та використання вторинних енергетичних ресурсів, 

нетрадиційних і поновлюваних джерел енергії; 

- впровадити систему засобів обліку і приладів регулювання споживання теплової 

енергії; 

- забезпечити захист прав споживачів та розвиток конкурентних відносин на ринку 

теплової енергії; 

- створити умови для функціонування підприємств комунальної теплоенергетики 

на принципах самоокупності; 

- забезпечити екологічну безпеку систем теплопостачання та зменшити 

техногенний вплив на довкілля. 

Крім того, реалізація Програми дозволить заощадити в енергобалансі Сосницького 

району до 30% споживання природного газу. 

         

             Додаток на 4 лист. 

             Генеральний директор, д.т.н.                                                                  Нікулін О.Ф. 

 
 Відповідальна особа: Заступник генерального директора НП з розвитку   

чл. – кор. Академії енергетики України, к.е.н.  Новіков Олег Володимирович         

+38050 5605375 

mailto:%20naupark@

