
П О Г О Д Ж Е Н О:

Рішення виконавчого комітету
Кіровоградської міської ради
25  жовтня  2017   № 490

ПРОЕКТ № 1350

У К Р А Ї Н А

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА

СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від   «____» ____________  2017 року                                    № _________

Про надання згоди на безоплатне
прийняття до комунальної власності
територіальної громади м.  Кропивницького
частини теплової  мережі

Керуючись статтею 143 Конституції України, статтями 26, 60 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», частиною 13 статті 41
Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або
визнання його банкрутом», Положенням про порядок списання та передачі
майна, що належить до комунальної власності територіальної громади міста
Кіровограда, затвердженим рішенням Кіровоградської міської ради від
11 грудня 2012 року № 2099, зважаючи на звернення ліквідатора
ПАТ «Автобусний парк» 13527 Зубченка О.С. від 07 листопада 2016 року
№ 100  та лист  ДП «Кіровоградтепло» ТОВ «ЦНТІ УНГА»  від  29 серпня
2017 року № 11-1748/3, Кіровоградська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Дати згоду на безоплатне прийняття від публічного акціонерного
товариства «Автобусний парк» 13527 (код ЄДРПОУ 03117292) до
комунальної власності територіальної громади м. Кропивницького з
подальшою передачею до складу цілісного майнового комплексу державного
комунального підприємства теплових мереж «Кіровоградтеплоенерго»
частини теплової мережі  протяжністю 600 м, балансовою
вартістю 121,0 тис. грн, яка розташована за адресою: м. Кропивницький,
вул. Олега Паршутіна, 15  (надалі - теплова мережа).
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2. Управлінню комунальної власності Кіровоградської міської ради
вчинити необхідні дії, пов’язані з прийняттям до комунальної власності
територіальної громади м. Кропивницького  теплової мережі та її
включенням до складу цілісного майнового комплексу державного
комунального підприємства теплових мереж «Кіровоградтеплоенерго».

3. 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


