
 

 
 

У К Р А Ї Н А 

 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 
ТРИНАДЦЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від 06 листопада 2018 року        № 1973 
 

 

Про затвердження істотних  

умов договору енергосервісу 
 

Керуючись статтями 53, 140, 143 Конституції України, пунктом 30 

частини першої статті 26, статтею 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», відповідно до статті 6 Закону України «Про 

запровадження нових інвестиційних можливостей, гарантування прав та 

законних інтересів суб’єктів підприємницької діяльності для проведення 

масштабної енергомодернізації», враховуючи рішення Виконавчого комітету 

Міської ради міста Кропивницького від 13 лютого 2018 року № 73 «Про 

закупівлю енергосервісу та затвердження базових рівнів споживання 

паливно-енергетичних ресурсів і житлово-комунальних послуг», Міська рада 

міста Кропивницького 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Затвердити істотні умови енергосервісного договору за об’єктом:  

Комунальний заклад «Навчально-виховний комплекс «Спеціалізований 

загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів № 26 – дошкільний 

навчальний заклад-дитячий юнацький центр «Зорецвіт» Кіровоградської 

міської ради Кіровоградської області. 

2. Управлінню освіти Міської ради міста Кропивницького укласти 

договір з енергосервісу.  

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію з питань охорони здоров’я, освіти, культури, молоді і спорту               

та соціальної політики, заступника міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради Дзюбу Н.Є.  
 

 

 

Міський голова         А. Райкович 
 

 

Гончаров 24 29 07 

 

 



Додаток 

до рішення Міської ради 

міста Кропивницького 

06 листопада 2018 року  

№ 1973 

 

ІСТОТНІ УМОВИ 

енергосервісного договору за об’єктом Комунальний заклад 

«Навчально-виховний комплекс «Спеціалізований загальноосвітній 

навчальний заклад І-ІІІ ступенів № 26 – дошкільний навчальний заклад-

дитячий юнацький центр «Зорецвіт» Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області 

 

1. Ціна енергосервісного  договору - 401752,76 грн. 

  

2. Рівень скорочення споживання та/або витрат на оплату відповідних 

паливно-енергетичних ресурсів та/або житлово-комунальних послуг, якого 

має бути досягнуто в результаті здійснення енергосервісу,  за кожний рік дії 

енергосервісного договору. 

 
Вид паливно-енергетичних ресурсів  

та/або житлово-комунальних послуг  

Розмір скорочення споживання, натуральному виразі /відсотків  

Рік дії договору Усього 

2018 2019 2020 
 

Теплова енергія 

(теплопостачання)  

Гкал 44,64 135,05 21,13 200,83 

% , до базового рівня 

споживання  5,9% 18,0% 2,8% 8,92% 

 

3. Строк дії енергосервісного договору – 1 рік 250 днів. 

 

 

 

Начальник управління освіти       Л. Костенко 
 

 

 

 

 

 

 

 


