
 
 

                                                                   Додаток до рішення 
                                                                            дев’ятої сесії VIII скликання 
                                                                             Коростенської міської ради 
                                                                              від 23.09.2021 року №530  

 
Перелік технологічного обладнання нежитлових  будівель котелень 

закладів освіти Коростенської міської територіальної громади  
сільської місцевості 

 

 
п/п 

Назва закладу 
Назва 

обладнання Марка 
Заводський 
номер 

Рік 
випуску 

котел 
твердопаливний  

НИИСТУ-5 - - 

котел 
твердопаливний  

НИИСТУ-5 - - 

Насос 
циркуляційний, 
електричний, 7,5 кВт 

- 18080NPP070043 2018 

Насос 
циркуляційний, 
електричний, 4,2 кВт 

- 336084 2006 

Насос 
циркуляційний, 
електричний,5,5кВт 

- 61753 2011 

Димосмок Д 3,5 – 1,5 кВт   

Бехівська філія 
опорного закладу 
загальної середньої 
освіти Васьковицький 
ліцей (Бехівська філія 
Васьковицького ліцею 
Коростенської міської 
ради) 

Димосмок Д 3,5 – 1,5 кВт   

Котел 
твердопаливний  

«Буран», 

350 кВт 
Б350-1 2013 

Котел 
твердопаливний  

«Буран», 

350 кВт 
Б350-2 2013 

Насос 
циркуляційний  

Calpeda 
NM50/168E 

0705196888  

Насос 
циркуляційний 

К80-65-160 

7,5 кВт 
98701 2011 

Насос 
циркуляційний 

К80-65-160 

7,5 кВт 
- 2011 

Насос К80-66-160 - 2020 

ОЗСО 
Васьковицький ліцей 
(Васьковицький ліцей 
Коростенської міської 
ради) 

Консольний 
водяний насос 

- - 2017 



Димова труба Ду600 мм 
висота 25 м 

  

котел 
твердопаливний  

НИИСТУ-5 - - 

Котел 
твердопаливний  

«Ретра 350-3М», 

350 кВт 
Б8-042 2019 

Насос 
циркуляційний 

К65-50-160 

7,5 кВт 
 2015 

Насос 
циркуляційний  

wilostar-RS32/10 
0,305 кВт 

4032954/1007  

Михайлівська 
гімназія (Михайлівська 
гімназія Коростенської 
міської ради) 

Димова труба Ду600 мм висота 
25 м 

  

Котел 
твердопаливний 

Тула-3 - - 

Котел 
твердопаливний 

Тула-3 - - 

Насос 
циркуляційний 

К65-50-160 

7,5 кВт 
- - 

Насос 
циркуляційний 

КМ50-32-125 

5,5 кВт 
731 2011 

Насос 
живильний 

- - - 

Новаківський 
НВК (Новаківська 
гімназія та 
Новаківський ЗДО 
Коростенської міської 
ради) 

лічильник ел. 
енергії 

NIK 2301 
AP3.0000.0.11 

 2019 



 

Котел 
твердопаливний 

kalvis-400 

400 кВт 
04952 2012 

Котел 
твердопаливний 

kalvis-400 

400 кВт 
07494 2013 

Димосос Д 3,5 – 1,5 кВт   

Димосос Д 3,5 – 1,5 кВт   

Насос 
рециркуляційний 

DAB 

80/180XM 
2.1218  

Насос 
циркуляційний  

К65-50-160 

5,5 кВт 
679 2013 

Насос 
циркуляційний  

Calpeda 
NM50/12А/А 

4 кВт 

0611262083  

Лічильник холод. 
води 

КВБ-2,5 16042  

Грозинська 
гімназія (Грозинський 
ліцей Коростенської 
міської ради) 

лічильник ел. 
енергії 

NIK 2301 
AP3.0000.0.11 

 2019 

Котел 
твердопаливний  

НИИСТУ-5 - - 

Котел 
твердопаливний  

КЗОТ - - 

Насос 
циркуляційний  

CalpedaNM40/12A
E 

2,2 кВт 

1108415359 - 

Насос 
циркуляційний  

CalpedaNM40/12A
E 

2,2 кВт 

11084152357 - 

Холосненська 
СЗОШ І-ІІІ ступенів 
(Холосненський ліцей 
Коростенської міської 
ради) 

Розширювальний 
бак 

Wester WRV-300, 
об’єм 300 л 

- - 

Котел 
твердопаливний 

kalvis-320 

320 кВт 
08561 2016 

Котел 
твердопаливний 

kalvis-320 

320 кВт 
02908 2016 

Димосос Д 3,5 – 1,5 кВт   

Димосос Д 3,5 – 1,5 кВт   

Малозубівщинс
ька СЗОШ I-III 
ступенів 
(Малозубівщинський 
ліцей Коростенської 
міської ради) 

Лічильник холод. 
води 

КВБ-2,5 16281  



Розширювальний 
бак 

aquasystem 

об’єм 500 л 
3194543 2011 

лічильник ел. 
енергії 

NIK 2301 
AP3.0000.0.11 

 2018 

Котел 
твердопаливний  

НИИСТУ-5 - - 

Котел 
твердопаливний  

НИИСТУ-5 - - 

Насос 
циркуляційний 

К-8-18 

2,2 кВт 
- - 

Насос 
циркуляційний 

КМ-50-32-125 2,2 
кВт 

- - 

Сарновицька 
СЗОШ I-III ступенів 
(Сарновицький ліцей 
Коростенської міської 
ради) 

Димова труба Ду600 мм висота 
12 м 

- - 

Котел 
твердопаливний  

«Буран», 

350 кВт 
П-2-3 2011 

Котел 
твердопаливний  

«Буран», 

350 кВт 
П-2-2 2011 

Живильний 
насос 

Sprut 
AUJSP355A/24L 

20060029  

Насос 
циркуляційний, 
електричний 

5,5 кВт - 2016 

Насос 
циркуляційний, 
електричний 

5,5 кВт - 2016 

Кожухівська 
СЗОШ I-III ступенів 
(Кожухівський ліцей 
Коростенської міської 
ради) 

Розширювальний 
бак 

aquasystem 

об’єм 300 л 
- 2012 

Котел 
твердопаливний  

Тула-3 - - 

Котел 
твердопаливний  

НИИСТУ-5 - - 

Насос 
циркуляційний 

К65-50-160 2872016 2008 
0 

Хотинівська 
СЗОШ I-III ступенів 
(Хотинівський ліцей 
Коростенської міської 
ради) 

Насос 
циркуляційний 

К65-50-160 2001347 2008 

Котел 
твердопаливний  

100 кВт - - 

Котел 
твердопаливний  

100 кВт - - 

1 
Стремигородськи

й НВК 
(Стремигородський 
ЗДО Коростенської 
міської ради) 

Насос 
циркуляційний, 

Grundfos - - 



електричний 

Насос 
циркуляційний, 
електричний 

Grundfos - - 

Котел 
твердопаливний 

КЗОТ  

ARS 
- - 

Котел 
твердопаливний 

КЗОТ  

ARS 
- - 

Насос 
циркуляційний, 
електричний 

Grundfos - - 
2 

Ходаківська 
СЗОШ I-III ступенів 
(Ходаківська початкова 
школа Коростенської 
міської ради) 

Насос 
циркуляційний, 
електричний 

Grundfos - - 

Котел 
твердопаливний 

КЗОТ  

ARS 
- - 

3 

Хотинівський 
ДНЗ «Теремок» 
(Хотинівський ЗДО 
Коростенської міської 
ради) 

Насос 
циркуляційний, 
електричний 

 - - 

Котел 
твердопаливний 

КЗОТ  

ARS 
- - 

Котел 
твердопаливний  

«Буран» - - 

Розширювальний 
бак 

 - - 

Насос 
циркуляційний, 
електричний 

Grundfos - - 

4 

Грозинський ДНЗ 
«Зірочка» (Грозинський 
ЗДО Коростенської 
міської ради) 

Насос 
циркуляційний, 
електричний 

Grundfos - - 

Котел 
твердопаливний 

VIADRUS - 2009 

Котел 
твердопаливний 

VIADRUS - 2009 

Насос 
DAB 

50/180XM 
2.1140 - 

5 

Михайлівський 
ДНЗ «Сонечко» 
(Михайлівський заклад 
дошкільної освіти)  

Насос Speroni SCR 32/80-180 - 

 

 
 
Секретар міської ради                                            Олександр ОЛЕКСІЙЧУК 
 



 
Довідка погодження проєкту рішення 

«Про надання дозволу відділу освіти виконавчого комітету Коростенської 
міської ради на безоплатну передачу технологічного обладнання 

нежитлових  будівель котелень закладів освіти Коростенської міської 
територіальної громади сільської місцевості потенційному орендарю 

будівель котелень та переможцю послуги теплопостачання» 
 
 

Проєкт рішення розроблено: відділ освіти виконавчого комітету 
Коростенської міської ради. 

Виконавець: Краснокутська Алла Володимиріна, начальник відділу освіти 
виконавчого комітету Коростенської міської ради,  вулиця Грушевського, 66, 
місто Коростень, тел. 9-61-91. 

Доповідає на сесії: заступник міського голови Синицький Олександр 
Петрович. 

Доповідає на засіданнях постійних комісій: заступник міського голови 
Ясинецький Олександр Анатолійович. 

Запросити:   

 

Розсилка: відділ освіти виконавчого комітету Коростенської міської ради. 
 

ПОГОДЖЕНО із зауваженнями: 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
Пояснювальна записка до проєкту рішення 

«Про надання дозволу відділу освіти виконавчого комітету Коростенської 
міської ради на безоплатну передачу технологічного обладнання 

нежитлових  будівель котелень закладів освіти Коростенської міської 
територіальної громади сільської місцевості потенційному орендарю 

будівель котелень та переможцю послуги теплопостачання» 
 
 
 
                  Відповідно до рішення Коростенської міської ради від 19.08.2021 
року №464 «Про надання дозволу на укладання договорів оренди приміщень 
котелень закладів освіти Коростенської міської територіальної громади 
сільської місцевості та їх обладнання з переможцем закупівлі послуги 
теплопостачання», рішення виконавчого комітету Коростенської міської ради 
від 08.09.2021 року №670 «Про встановлення тарифів на теплову енергію, 
виробництво теплової енергії, що виробляється на установках з 
використанням альтернативних джерел енергії для ТОВ «ПММ-ТЕПЛО», 
укладених договорів оренди приміщень котелень закладів освіти 
Коростенської міської територіальної громади сільської місцевості за 
результатами оголошених аукціонів, враховуючи незадовільний стан 
технологічного обладнання, що потребує заміни, ремонту обладнання  та 
погодження на експлуатацію органу контролю з пожежної безпеки,  задля 
експлуатації та обслуговування твердопаливного котельного обладнання для 
подальшого виробництва теплової енергії з альтернативних видів палива для 
обслуговування зазначених закладів, з метою своєчасної передачі  
технологічного обладнання нежитлових  будівель котелень закладів освіти 
Коростенської міської територіальної громади сільської місцевості 
потенційному орендарю будівель котелень та переможцю послуги 
теплопостачання для здійснення підготовчих дій до опалювального сезону, 
необхідне прийняття даного рішення як невідкладне.  
   

 

 

   

  
Начальник  відділу освіти 
виконавчого комітету  
Коростенської міської ради                                Алла  КРАСНОКУТСЬКА            
                                                                                             


