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НОВОВОДОЛАЗЬКА РАЙОННА РАДА 

ХХVII  сесія  VІ  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я  

 

від                           2013 року 

 

Про переведення централізованих котелень на 

альтернативні види палива та надання в 

оренду ТОВ «Нововодолазькі теплові мережі» 

частину адмінбудівлі Нововодолазького 

підприємства теплових мереж в смт Нова 
Водолага, вул. Гагаріна, 7-а, будівлі котельних 

в с. Станичне, вул. Шкільна,8, смт  Нова 

Водолага, вул. Пушкіна,16, смт  Нова Водолага, 

в’їзд  Кооперативний,2а, смт  Нова Водолага, 

вул. 19 Партз’їзду, с. Старовірівка, 

вул.Радянська,1, а також теплових мереж для 

подачі по них тепла 

 
   На виконання «Програми модернізації комунальної теплоенергетики 

Харківської області на 2011-2015 роки», яка передбачає модернізацію існуючого 

теплогенеруючого обладнання, заміну застарілих і реконструкцію малоефективних котлів, 
впровадження нових енергозберігаючих технологій і альтернативного палива, в умовах 

пілотного проекту та з метою економії бюджетних коштів на енергоносії, підвищення 
ефективності виробництва і передачі енергії, зниження втрат теплоносія і стабілізації його 

параметрів, зменшення витрат паливно-енергетичних ресурсів та згідно до комерційної 

пропозиції ТОВ «Нововодолазькі теплові мережі» щодо проведення робіт з модернізації і 
переводу газових котельних, розташованих в Нововодолазькому районі, на альтернативне 

джерело теплової енергії, а саме: тверде паливо (пелети, брикети, тріску, вугілля), рідке 

паливо, у відповідності до статті 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні»,  районна рада 

В И Р І Ш И Л А: 

 
1. Надати згоду ТОВ «Нововодолазькі теплові мережі» на проведення робіт з 

модернізації і переводу газових котельних, розташованих в Нововодолазькому районі, на 

альтернативні види палива, а саме: тверде паливо (пелети, брикети, тріску, вугілля), рідке 

паливо. 
2. Передати в оренду частину адмінбудівлі Нововодолазького підприємства теплових 

мереж в смт. Нова Водолага, вул. Гагаріна,7-а, будівлі котельних в с. Станичне, вул. 
Шкільна,8, смт Нова Водолага, вул. Пушкіна,16,  смт Нова Водолага, в’їзд 

Кооперативний,2а, смт Нова Водолага, вул. 19 Партз’їзду, с. Старовірівка, вул. 

Радянська,1, а також теплові мережі для подачі по них тепла, які знаходяться у спільній 
власності територіальної громади сіл та селищ району, для подальшого обслуговування. 

Орендна плата перераховується орендарем на спеціальний рахунок Нововодолазького 
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підприємства теплових мереж, ЄДРПОУ 32404380, МФО 351823, р/р 260093012747, код 
платежу 220804.  

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної 
ради з питань комунальної власності, будівництва та житлово-комунального господарства 

(Мороз Л.М.). 

 

 

Голова районної ради                             О.О. Агапов 


