
 

 

 
УКРАЇНА  

ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА МІСЬКА РАДА 
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ 
 

___________________ сесії 
_____________ скликання 

 
 
 
від «__»_____________ 2019 року       № ____ 

м. Олександрія 
 
Про згоду на передачу зовнішніх теплових  
мереж КП «Теплокомуненерго» в орендне  
користування ПП «Каярд- Енерго»  
 

Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
враховуючи рішення виконавчого комітету міської ради від _____________ № ____ «Про 
згоду на передачу зовнішніх теплових мереж КП «Теплокомуненерго» в орендне 
користування ПП «Каярд-Енерго», для забезпечення ефективної експлуатації зовнішніх 
теплових мереж, по яких здійснюється подача теплової енергії від твердопаливної котельні 
на території МКЛПЗ «Міська лікарня №1» по вул. Ярмарковій, 15 в м. Олександрії, 
орендованої приватним підприємством «Каярд-Енерго».  

 
МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА :  
 

1. Надати дозвіл комунальному підприємству «Теплокомуненерго» на укладання з 
приватним підприємством «Каярд- Енерго» договору оренди зовнішніх теплових мереж (у 
двотрубному вимірі) зі спорудами згідно з додатком.  

2. Зобов’язати комунальне підприємство «Теплокомуненерго» обумовити в договорі 
оренди виконання за рахунок приватного підприємства «Каярд- Енерго» заходів з технічного 
обслуговування, поточного і капітального ремонту орендованих зовнішніх теплових мереж 
та суміжного з ними обладнання.  

3. Визначити розмір плати за оренду вказаних в додатку зовнішніх теплових мереж в 
розмірі 0,5% від експертної грошової оцінки орендованого майна.  

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з 
питань комунальної власності  , житлово – комунального  господарства, архітектури, 
містобудування та раціонального використання природних ресурсів  та   заступника міського 
голови з питань діяльності виконавчих органів ради Некрасова А. В.   
 
 
 
 
 
Міський голова                          С. ЦАПЮК  
 
 



 

 

Додаток   
         до рішення міської ради   
         від «    »  ______________ № ____  

Перелік 
зовнішніх теплових мереж КП «Теплокомуненерго» (у двотрубному вимірі) зі спорудами, які 

передаються в орендне користування приватному підприємству «Каярд-Енерго» 

 
 
 
Секретар міської ради         О. БОГОЯВЛЕНСЬКА  

№ 
з/п 

Назва установи , 
адреса Найменування Тип 

прокладання 
Первісна 

вартість, грн 

Залишкова 
вартість 

станом на 
01.11.2019 
року, грн 

1. ПП «Каярд – 
Енерго» 
27431, 
Кіровоградська 
область, 
Знам'янський 
район,  
с. Богданівка, 
вул. Миру, 9а. 
 

Теплова мережа  до ТК  
(інв. № 1231), 
Ду 400 мм, 49 м 

 
Надземна 

76904,50 266,95 

Теплова  мережа від ТК до 
ТК1 (інв. № 1231), 
Ду 150 мм, 106 м 

Підземна 

Теплова  мережа від ТК1 до 
ТК2 (інв. № 1231), 
Ду 150 мм, 146 м 

Підземна 

Теплова  мережа від ТК2 до 
ТК3  (інв. № 1231), 
Ду 150 мм, 66 м 

Підземна 

Теплова  мережа від ТК3 до 
ТК4 (інв. № 46), 
Ду 150 мм, 5 м 
Ду 80 мм,45 м 

Підземна 

 
 
 
 
 
 

35730,00 

 
 
 
 
 
 

4045,84 

Теплова  мережа від ТК4 до 
ТК5 (інв. № 46), 
Ду 70 мм, 155 м 

Підземна 

Теплова  мережа від ТК4 до 
Палацу спорту (інв. № 46), 
Ду 80 мм, 24 м 

Підземна 

Теплова  мережа від ТК 5  
до  
Д/с № 14 (інв. № 46), 
Ду 50 мм, 25 м 

 
Підземна 

Теплова  мережа від ТК до 
ТК6 
(інв. № 1232), 
Ду 100, 76 м 

 
Підземна 

 
 
 
 
 
 
    26830,00 

 
 
 
 
 
 
   3195,36 
 

Теплова  мережа від ТК6 до 
ТК7 (інв. № 1232), 
Ду 80, 75 м 

 
Підземна 

Теплова  мережа від ТК6                                      
до поліклініки (інв. № 
1232), 
Ду 80, 36 м 

 
Підземна 

Теплова мережа від ТК 7 до 
гуртожитку (інв. № 1232), 
Ду 80, 15 м 

 
Підземна 


