
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 

Пояснювальна записка 

до проекту рішення Коростенської міської ради 

(шістнадцята сесія VІІІ скликання) від  04.08.2022 р. 

«Про затвердження істотних умов енергосервісного договору за обʼєктом 

енергосервісу «Система зовнішнього (вуличного) освітлення міста Коростень», 

затверджених рішенням виконавчого комітету Коростенської 

міської ради від 04.04.2022 р. №127 (зі змінами)» 

 

 

З метою проведення в місті Коростень енергомодернізації мережі вуличного 

освітлення через механізм енергосервісних договорів, керуючись п.1 ст. 6 Закону 

України «Про запровадження нових інвестиційних можливостей, гарантування прав 

та законних інтересів суб’єктів підприємницької діяльності для проведення 

масштабної енергомодернізації», на виконання рішення виконавчого комітету 

Коростенської міської ради від 01.12.2021 року №907 «Про закупівлю енергосервісу 

та затвердження базових рівнів споживання електричної енергії» було проведено 

електронний аукціон із закупівлі енергосервісу мережі вуличного освітлення, 

балансоутримувачем якої є Комунальне виробничо-господарське підприємство та 

визначено переможця.  

 Враховуючи вищевикладене та керуючись Законом України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» міською радою, як органом місцевого самоврядування, 

необхідно затвердити істотні умови для укладення енергосервісного договору за 

об’єктом енергосервісу «Система зовнішнього (вуличного) освітлення м. Коростень». 

 

 

 

 

    В. о. начальника Управління ЖКГ                                       Сергій СТУЖУК 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Довідка  

про погодження проекту рішення Коростенської міської ради 

(шістнадцята сесія VІІІ скликання) від  04.08.2022 р. 

«Про затвердження істотних умов енергосервісного договору за обʼєктом 

енергосервісу «Система зовнішнього (вуличного) освітлення міста Коростень», 

затверджених рішенням виконавчого комітету Коростенської 

міської ради від 04.04.2022 р. №127 (зі змінами)» 

 

Проект рішення розроблено: 

Відділом  житлово-комунальних послуг та благоустрою Управління 

житлово-комунального господарства виконавчого комітету Коростенської міської 

ради 

Виконавець: 

Кіщук Валентина Андріївна, головний спеціаліст відділу житлово-

комунальних послуг та благоустрою Управління житлово-комунального 

господарства виконавчого комітету Коростенської міської ради, 11500, м. 

Коростень, вул. Грушевського, 22, каб. 62, тел. 9-63-68 

 

Доповідає на сесії: 

Вигівський Володимир Васильович, перший заступник міського голови 

 

Доповідає на засіданнях постійних комісій: 

Вигівський Володимир Васильович, перший заступник міського голови 

 

Запросити: 

Якубовського Леоніда Павловича, керівника Комунального виробничо-

господарського підприємства;  11500, м. Коростень, вул. Шевченка, 67-А, тел. 

0672841564 

 

Розсилка: 

-  Управлінню житлово-комунального господарства виконавчого  комітету 

Коростенської міської ради, 

   11500, м. Коростень, вул. Грушевського, 22, каб. 65, тел. 9-63-68 

- Комунальному виробничо-господарському підприємству,   

11500, м. Коростень, вул. Шевченка, 67-А, тел. 9-64-33 

 

Погоджено із зауваженнями: 


