
 
Протокол  

наради з питання здійснення реалізації проекту  
«Реконструкції ЦТП № 118 під газову котельню в м. Олександрія» 

м.Олександрія 
      від 25  березня 2014 року                                                                                                           
 
      Присутні:   
      Кодола В.М. - начальник управління ЖКГ, архітектури та містобудування міської ради;          
      Грищенко О.В.- начальник фінансового управління міської ради; 
      Грибачова А.А. – директор КП «Теплокомуненерго». 
 

Порядок денний: 
      1.  Про здійснення реалізації проекту комунальним підприємством  «Теплокомуненерго». 

                                                                           
Виступили: 

 

    Грибачова А.А.- директор КП «Теплокомуненерго» доповіла, що на сьогодні, 
найбільш енергоємною та високовитратною підгалуззю житлово-комунального господарства  
міста Олександрія є теплопостачання. Про зазначене свідчить  факт низького технічного стану 
як котлів, так і мережі опалення, зокрема коефіцієнт корисної дії всіх діючих котлів нижче за 
90%, а втрати  тепла в мережі становлять більше 20 %.  

Вирішення даної проблеми вимагає виведення з роботи морально застарілого та фізично 
зношеного устаткування, впровадження новітніх технологій, обладнання тощо. Саме з цією 
метою запропоновано до реалізації проект «Реконструкція ЦТП № 118 під газову  котельну в          
м. Олександрія». 

Переоснащення ЦТП в міні-котельню, яка вироблятиме як тепло, так і гарячу воду для 
мікрорайону – це перший крок до збереження міської системи централізованого опалення. 
Реконструкція повинна супроводжуватися заходами з інформування мешканців про 
відновлення зазначених послуг та підвищення їхньої обізнаності про більш ефективне 
використання енергії. 

Проект «Реконструкція ЦТП № 118 під газову котельну в м. Олександрія»  відповідає 
Енергетичній стратегії України на період до 2030 року, Програмі енергоефективності 
 Кіровоградської області  до 2015 року, програмі розвитку та технічного переоснащення на 
енергозберігаючі заходи системи теплопостачання м. Олександрії на 2010-2014 рр. Реалізація 
проекту буде здійснюватися за програмою «ДемоУкраїна» , яку проводе Північна Екологічна 
Фінансова  Корпораця ( далі НЕФКО) 

Загальною метою Проекту є модернізація та підвищення надійності роботи мережі 
опалення, зменшення енергоємності та поліпшення якості надання послуг з теплопостачання 
мешканцям міста, шляхом впровадження  інноваційних  рішень.  

Для  здійснення  реалізації проекту   заключний договір  про погашення заборгованості 
за виконання гарантійних зобов´язань між Олександрійською міською радою та                                     
КП «Теплокомуненерго» від 06 вересня 2013 року, кредитний договір між НЕФКО та                  
КП «Теплокомуненерго» від 25 грудня 2013 року, зареєстрований в Управлінні Національного 
банку в Кіровоградській області за № 98 від   21 березня 2014 року,  договір про грант між КП 
«Теплокомуненерго» та НЕФКО  від 25 грудня 2014 року , а також договір про надання 
місцевої гарантії між НЕФКО та Олександрійською міською радою від 25 грудня 2013 року. 
Розрахунки по кредитному договору будуть здійснюватися за посередництвом валютного 
рахунку, відкритого у Філії «Кіровоградського регіонального управління» Публічного 
акціонерного товариства Комерційного банку «Приватбанк» згідно додаткової угоди № 1  від 
18 лютого 2014 року. 
        Крім того,  04 березня 2014 року  був проведений тендер «Реконструкція ЦТП в  котельню 
– Олександрія». Запити  тендерної  документації  надійшло від 22 компаній, подано 5 тендерних 
пропозицій :  чотири компанії Українські  і  одна  іноземна (Франція акредитована  в Україні). 
Тендер був  проведений  за європейськими правилами, відкриття конверту здійснювалося 



офіційним  консультантом НЕФКО. Розрахунок балів для визначення переможця проведений, 
документи розглядаються та знаходяться на затвердженні в  НЕФКО. До прийняття остаточного 
рішення переможець не може бути оголошений. Контракт   на виконання робіт   буде  
підписаний з   переможцем  після його  офіційного оголошення.  
        В зв’язку з тим, що  на даний час підприємство  має значні борги, розпочати роботи по 
реконструкції котельні неможливо із-за відсутності коштів. 
       Грищенко О.В.- доповіла, що згідно вимог НЕФКО кошти кредиту можуть бути 
перераховані  КП «Теплокомуненерго» тільки у випадку, коли вже були понесені витрати, або 
ж вони будуть понесені у найближчому майбутньому. Оскільки на даний час підприємство не 
має можливості розпочати роботу по реконструкції котельні в зв´язку з відсутністю коштів, 
необхідно здійснити перерозподіл бюджетних призначень по головному розпоряднику коштів – 
управлінню ЖКГ, архітектури та містобудування міської ради , а саме: зменшити на суму 
149841 грн. по КФК 180403  «Видатки на обслуговування та погашення зобов´язань за 
коштами, залученими розпорядниками, бюджетних коштів під державні гарантії для здійснення 
капітальних видатків» та відповідно збільшити на суму 149841грн. КФК 180409 « Внески 
органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні 
капітали суб´єктів підприємницької діяльності» для прискорення реалізації проекту.  

 
 

                                                                     Вирішили: 
1. Активізувати роботу по проведенню тендерів та  заключенню договорів з виконавцями 

після остаточного визначення переможців  з метою  прискорення здійснення реалізації 
проекту. 

  . 2.   Винести питання  перерозподілу видатків спеціального фонду (бюджету розвитку)   на 
розгляд  постійної комісії з  питань стратегічного розвитку  та    планування, бюджету і 
фінансів та у разі схвалення зробити перерозподіл видатків. 

 
    
 
Підписи: 
 

      Кодола В.М  
         
      Грищенко О.В 
 
      Грибачова А.А.  

 
 
 
 
 
 
 


