
                                                                        ПОГОДЖЕНО

                                                                        Рішення виконавчого комітету
                                                                        Кіровоградської міської ради

“___” ___________2017   №___

                                               ПРОЕКТ № 1127

УКРАЇНА

КІРОВОГРАДСЬКА  МІСЬКА РАДА
   СЕСІЯ  СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від  «____»___________   2017 року                                                  № ____

Про надання пільги з орендної плати
дочірньому підприємству „Кіровоградтепло”
товариства з обмеженою відповідальністю
„Центр науково-технічних інновацій
Української нафтогазової академії”

Керуючись ст. 143 Конституції України, ст. 25, пунктом 31 частини 1
ст. 26, ст. 59, частинами 1, 5 ст. 60 Закону України “Про місцеве
самоврядування в Україні”, ст. 3 Закону України „Про оренду державного та
комунального майна”, частиною 10 ст. 11 Закону України “Про особливості
передачі в оренду чи концесію об'єктів у сферах теплопостачання,
водопостачання та водовідведення, що перебувають у комунальній
власності”, рішенням Кіровоградської міської  ради від  11 грудня 2012 року
№ 2099 “Про управління майном, що належить до комунальної власності
територіальної громади міста Кіровограда” (зі змінами), зважаючи на
звернення дочірнього підприємства „Кіровоградтепло” товариства з
обмеженою відповідальністю „Центр науково-технічних інновацій
Української нафтогазової академії” від 14 грудня 2016 року № 11-3132/02, з
метою стабілізації ситуації в галузі теплопостачання міста Кропивницького
Кіровоградська міська рада

В И Р І Ш И Л А:
1. Надати дочірньому підприємству „Кіровоградтепло” товариства з

обмеженою відповідальністю „Центр науково-технічних інновацій
Української     нафтогазової       академії”     (далі -   ДП „  Кіровоградтепло"



2

ТОВ „ЦНТІ УНГА”) пільгу з орендної плати за використання цілісного
майнового комплексу державного комунального підприємства теплових
мереж ( далі - ЦМК ДКП ТМ )  “Кіровоградтеплоенерго" в розмірі 0, 5 % на
рік від вартості цілісного майнового комплексу (з коригуванням на індекс
інфляції) на термін до 01 січня 2021 року з моменту внесення змін до
договору оренди ЦМК ДКП ТМ “Кіровоградтеплоенерго” від 18 жовтня
2004 року  № 157/17.

2. Управлінню комунальної власності Кіровоградської міської ради та
ДП „Кіровоградтепло” ТОВ „ЦНТІ УНГА” укласти додаткову угоду до
договору оренди ЦМК ДКП ТМ  “Кіровоградтеплоенерго” від 18 жовтня
2004 р. № 157/17 щодо встановлення пільги ДП „ Кіровоградтепло ”
ТОВ „ЦНТІ УНГА” з орендної плати за використання ЦМК ДКП ТМ
“Кіровоградтеплоенерго" на умовах, визначених в пунктах 1, 3 даного
рішення.

3. У випадку наявності в ДП „Кіровоградтепло” ТОВ „ЦНТІ УНГА”
заборгованості з орендної плати, нарахованої на пільгових умовах, більше
ніж за два квартали, пункт 1 даного рішення втрачає чинність, а додаткова
угода, укладена відповідно до пункту 2 даного рішення, підлягає розірванню
в односторонньому порядку.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на
постійну комісію міської ради з питань житлово-комунального
господарства, енергозбереження та комунальної власності, заступника
міського  голови  з питань діяльності виконавчих органів ради Мосіна  О.В.

Міський голова                                                                                   А. Райкович

Фурман 24 85 41


