
 
УКРАЇНА 

  
МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 
ДВАНАДЦЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від 06 вересня  2018 року       № 1804 
 

 

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 енергосервісних договорів за об’єктами:  

1) Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 3 «Незабудка» згідно 

з додатком 1; 

2) Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 70 «Оленка» 

комбінованого типу згідно з додатком 2; 

3) Комунальний заклад «Навчально-виховне об’єднання природничо- 

економіко-правовий ліцей-спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 8- 

позашкільний центр Кіровоградської міської ради Кіровоградської області» 

згідно з додатком 3;  

4) Комунальний заклад «Навчально-виховне об’єднання № 32 

«Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, позашкільний центр 

«Школа мистецтв» Кіровоградської міської ради Кіровоградської області» 

(корпус № 2)  згідно з додатком 4.  

2. Управлінню освіти Міської ради міста Кропивницького укласти 

договори з енергосервісу.  
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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 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ткаченко 24 29 07  



Додаток 1 

до рішення Міської ради 

міста Кропивницького 

06 вересня 2018 року  

№ 1804 

 

ІСТОТНІ УМОВИ 

енергосервісного договору за об’єктом  «Дошкільний навчальний заклад             

(ясла-садок) № 3 «Незабудка» 

 

1. Ціна  енергосервісного  договору - 356422,41 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, в 

натуральному 

виразі/відсотків 

Рік дії договору Усього 

2018 2019 2020 

Теплова енергія 

(теплопостачання) 

Гкал 34,43 87,24 52,81 174,48 

%, до базового рівня 

споживання 9,9 25,0 15,1 16,67 

 

3. Строк дії енергосервісного договору – 2 роки 50 днів. 

 

 

 

Начальник управління освіти       Л. Костенко 
 

  



 

Додаток 2 

до рішення Міської ради 

міста Кропивницького 

06 вересня 2018 року  

№ 1804 

 

ІСТОТНІ УМОВИ 

енергосервісного договору за об’єктом  «Дошкільний навчальний заклад 

(ясла-садок) № 70 «Оленка» комбінованого типу» 

 

1. Ціна  енергосервісного  договору - 354585,88 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, 

в натуральному виразі/відсотків 

Рік дії договору Усього 

2018 2019 

Теплова енергія 

(теплопостачання) 

Гкал 49,68 110,63 160,32 

%, до базового рівня 

споживання 12,6 28,0 20,32 

 

3. Строк дії енергосервісного договору – 1 рік  220 днів. 

 

 

 

Начальник управління освіти       Л. Костенко 
  



Додаток 3 

до рішення Міської ради 

міста Кропивницького 

06 вересня 2018 року  

№ 1804 

 

ІСТОТНІ УМОВИ 

енергосервісного договору за об’єктом  «Комунальний заклад «Навчально-

виховне об’єднання природничо-економіко-правовий ліцей-спеціалізована 

школа І-ІІІ ступенів № 8-позашкільний центр Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області» 

 

1. Ціна  енергосервісного  договору - 338246,35 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, в 

натуральному 

виразі/відсотків 

Рік дії договору Усього 

2018 2019 2020 

Теплова енергія 

(теплопостачання) 

Гкал 47,346 139,550 21,785 208,681 

%, до базового 

рівня споживання 6,1 18,0 2,8 8,97 

 

3. Строк дії енергосервісного договору – 1 рік  251 день. 

 

 

 

Начальник управління освіти       Л. Костенко 
 

  



Додаток 4 

до рішення Міської ради 

міста Кропивницького 

06 вересня2018 року  

№ 1804 

 

ІСТОТНІ УМОВИ 

енергосервісного договору за об’єктом  «Комунальний заклад «Навчально-

 виховне об’єднання № 32 «Спеціалізована загальноосвітня школа                         

І-ІІІ ступенів, позашкільний центр «Школа мистецтв» Кіровоградської 

міської ради Кіровоградської області» (корпус № 2)» 

 

1. Ціна  енергосервісного  договору - 357210,18 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, 

в 
натуральному  

виразі/ 

відсотків 

Рік дії договору Усього 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024  

Теплова 

енергія 

(теплопоста- 

чання) 

Гкал 8,91 30,12 30,12 30,12 30,12 30,12 18,53 178,03 

%, до 

базового 

рівня 
споживання 3,8 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 8,0 10,98 

 

3. Строк дії енергосервісного договору – 5 років 300 днів. 

 

 

 

Начальник управління освіти       Л. Костенко 
 

 


