
ПОВІДОМЛЕННЯ ЩОДО РЕКОНСТРУКЦІЇ КОТЕЛЕНЬ  

 

В рамках Проекту «Підвищення енергоефективності в секторі централізованого 

теплопостачання України», що фінансується за кошти позики Міжнародного 

банку реконструкції та розвитку (МБРР) на КП «Харківські теплові мережі» 

розпочато реконструкцію котелень в Холодногірському та Новобаварському 

районах міста за адресами: вул. Велика Панасівська, 29 і просп. Ново-

Баварський, 99А відповідно контракту  

№ UDHEEP-KHTM-ICB-09С «Реконструкція існуючих котелень тепловою 

потужністю більше 5 МВт та будівництво однієї котельної з виведенням з 

експлуатації існуючих котелень  в м. Харків». 

Контракт укладено з компанію «Енертекс» (Франція). Згідно  Контракту 

реконструкція буде виконуватися на наступних об’єктах.  

№ 

з/п 

Об’єкт, адреса Адміністративний 

район міста 

Ситуаційна 

схема 

1 Котельня по вул. Петра Свинаренка, 5А 
Новобаварський 

переглянути 

2 Котельня по пр. Ново-Баварський, 99А переглянути 

3 Котельня по вул. Велика Панасівська, 

29 Холодногірський 

переглянути 

4 Котельня по вул. Слов’янська, 8 переглянути 

5 Котельня по вул. Диспетчерська, 27А Основ’янський переглянути 

6 Котельня по вул. Грищенка, 7 Немишлянський переглянути 

7 Котельня по вул. Родникова, 9А Московський переглянути 

8 Котельня по вул. Саперна, 10Б Київський переглянути 

9  Котельня по вул. Нестерова, 9 Слобідський переглянути 

10 Котельня по вул. Миру, 74А Індустріальний переглянути 

 

Позитивний соціально-економічний вплив від реконструкції  котелень: 

- підвищення надійності основного та допоміжного котельного обладнання; 

- покращення якості надання послуг теплопостачання для населення;  

- зменшення споживання природного газу і енергоресурсів, а також витрат на 

технічне обслуговування; 

- зменшення обсягів викидів шкідливих речовин в атмосферу. 

Дозволи на виконання будівельних робіт видані Харківською міською радою: 

- для котельні по вул. Велика Панасівська, 29 - № ХКО1221049786 від 26 

квітня 2021 р. 

Деталі доступні за QR-кодом:  
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- для котельні по просп. Ново-Баварський, 99А-№ ХКО12210419707 від 26 

квітня 2021 р. 

Деталі доступні за QR-кодом: 

 

    
 

Передбачуваний період робіт: 2 квартал - 3 квартал 2021р. 

 

Відповідно до вимог і стандартів МБРР та українського законодавства, 

Підрядником розроблені заходи пом’якшення впливів на навколишнє 

середовище та соціальну сферу в ході виконання робіт щодо реконструкції 

котелень в м. Харків, з якими можна ознайомитися у «Плані екологічного та 

соціального управління (контракт №UDHEEP-KHTM-ICB-09С)». 

(посилання) 

 

Запити на роз’яснення щодо будівництва, пропозиції або зауваження просимо 

надсилати електронною поштою на адресу tkachova.l.g@hts.kh.ua або 

телефонувати за номером (057) 758-53-42. Відповідальна особа за комунікацію: 

Ткачова Людмила Геннадіївна – спеціаліст з охорони навколишнього 

середовища та зв’язку з громадськістю Регіональної групи управління проектом 

(РГУП)  комунального підприємства «Харківські теплові мережі». 
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