
 

БЕРИСЛАВСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
   ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
 
 

від  25.04.2016 р.  № 29 
Про проект  міської Програми реконструкції 
мереж зовнішнього освітлення на 2016-  
2018 роки 
 
 

 

 
 З метою покращення вуличного освітлення мікрорайонів міста, розглянувши наданий 
першим заступником міського голови проект Програми  реконструкції мереж зовнішнього 
освітлення на 2016-2018 роки, керуючись ст.28 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради  
 

ВИРІШИВ: 

          1. Схвалити проект   Програми реконструкції мереж зовнішнього освітлення на 2016-   
2018 роки, що додається та винести його на розгляд чергової сесії міської ради. 
 
 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського 
голови Шматова С.В.  
 

 
 
 
 
 
 Міський голова                                                        О.М. Шаповалов  

 
 

  
   

 



 
Міська Програма  

реконструкції мереж зовнішнього освітлення на 2016-2018 роки 
Вступ 

Міська Програма реконструкції мереж зовнішнього освітлення на 2016-
2018 роки, (далі Програма) розроблена на виконання   розпорядження Кабінету 
Міністрів України від 20 жовтня 2004 року № ”61-р «Про заходи щодо 
поліпшення освітлення населених пунктів». 

З огляду на негативні тенденції, що мають місце в забезпеченні безпечного 
пересування людей, незадовільний технічний стан та низькі експлуатаційні якості 
електромереж зовнішнього освітлення, з метою зниження рівня аварійності на 
дорогах та покращення умов благоустрою в місті, назріла проблема відновлення 
та реконструкції існуючих систем зовнішнього освітлення. 

Дана Програма реконструкції зовнішнього освітлення міста Берислава 
направлена на значне зменшення бюджетних витрат, а саме: 

споживання електроенергії за рахунок зниження встановленої потужності та 
використання багатотарифних приладів обліку спожитої енергії; 

обслуговування мереж зовнішнього освітлення за рахунок збільшення строку 
виконання високоефективних освітлювальних приладів. 

В результаті її впровадження буде досягнуто рівень освітлення вулиць 
відповідно до санітарних норм освітлення, що позитивно вплине на дорожньо - 
транспортну ситуацію в місті та створить сприятливі умови для покращення 
криміногенної ситуації. 

Загальні положення 

             У Програмі нижченаведені терміни вживаються у такому значенні: 
- зовнішнє освітлення - освітлення вулично-дорожньої мережі, житлових 

кварталів та масивів, парків, або територій будь-яких інших об'єктів за допомогою 
перетворення електричної енергії в світлову; : 

- об'єкти зовнішнього освітлення - електричне та допоміжне обладнання і 
електромережі, що забезпечують належне функціонування, відповідно до 
технічних умов та норм архітектурно-декоративного освітлення; 
утримання об'єктів зовнішнього освітлення - роботи пов'язані з обслуговуванням та 
забезпеченням належного функціонування таких об'єктів згідно з державними 
стандартами, технічними умовами та нормами; 

- світлоточка - місце перетворення електричної енергії у світлову на мережах 
зовнішнього освітлення, є одиницею калькулювання вартості робіт з утримання 
об'єктів зовнішнього освітлення. 

Характеристика мереж зовнішнього освітлення 
Станом на 01.01.2016 року загальна протяжність доріг комунальної власності 

та мереж зовнішнього освітлення м. Берислава, які необхідно відновити - складає 
близько 114 км. Освітлення проведено частково - по вул. 1 Травня (до вул. 
Свердлова), вул. Леніна (до вул. Чапаєва), вул. Приморська (від вул. 1 Травня), вул. 
Ворошилова, ( східний мікрорайон), вул. Херсонська та вул. Некрасова роботи 



виконано частково. 
Мета та основні завдання Програми 

Мета Програми полягає у забезпечені умов безпечного пересування населення 
та учасників дорожнього руху, надійності функціонування і сталого розвитку 
об'єктів зовнішнього освітлення шляхом модернізації та енергозбереження об'єктів 
зовнішнього освітлення для зменшення обсягів енергоспоживання. 

Основні завдання: 

- відновлення та реконструкція мереж зовнішнього освітлення; 
- підвищення експлуатаційних якостей мереж вуличного освітлення шляхом 

встановлення енергозберігаючих світильників вуличного освітлення; 
  -організація ефективного управління у сфері виробництва і надання послуг з 
обслуговування, утримання та ремонт мереж зовнішнього освітлення;             
-введення в експлуатацію світлоточок в неосвітлювальних мікрорайонах міста;             
-  введення в експлуатацію щитів керування вуличного освітлення по вул. Леніна, 
вул. 1 Травня, вул. Херсонській.   

Основні напрямки та заходи виконання Програми 

Відновлення мереж зовнішнього освітлення 

На вирішення цього завдання передбачається залучити кошти міського 
бюджету. Так, у 2016-2018 роках необхідно здійснити комплекс робіт по 
відновленню мереж зовнішнього освітлення, заміни світильників, пуско-регулюючої 
апаратури, певних ділянок повітряно - кабельних ліній електромережі, та ремонт 
мереж зовнішнього освітлення. 

Орієнтовна вартість зазначених робіт складає 15 млн. грн. 
          Підвищення експлуатаційних якостей мереж зовнішнього освітлення. 
Протягом зазначеного періоду реалізації Програми, для забезпечення досягнення її 
мети та основних завдань, передбачається підвищення експлуатаційних якостей 
мереж зовнішнього освітлення шляхом встановлення економічних світильників 
вуличного освітлення. 
 

Передбачається здійснення таких заходів: 

-  Проведення комплексної модернізації та технічного переоснащення 

мереж зовнішнього освітлення, в тому числі: 

-  встановлення світильників та утилізація зовнішніх світильників; 
-  встановлення пуско - регулюючої апаратури; 
- встановлення певних ділянок повітряних та кабельних ліній електромережі на 

самоізолюючі проводи ( СІП ). 
-  Встановлення приладів для автоматичного керування освітленням. 



 Механізм фінансування Програми 

 

Обгрунтування необхідного обсягу асигнувань з міського бюджету 
подається в установленому порядку щороку у визначені терміни. 

 Виконання Програми дасть змогу: 
-  забезпечити безпеку пересування учасників дорожнього руху; 
-  зменшити рівень аварійності на дорогах міста ; 
-  зменшити до мінімального рівня витрати і втрати при надані послуг 

зовнішнього освітлення: 
-  знизити кількість аварійних ситуацій на об'єктах зовнішнього освітлення: 
-  покращити якість житлово-комунального обслуговування населення. 

       
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

тис.грн. 
Джерела 

фінансування 
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Міський 
бюджет 
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Позабюджетні 
кошти 

20 20 20 

Місцевий 
бюджет 

 - - 


