
УКРАЇНА

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО

ТРИНАДЦЯТА СЕСІЯ  СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від 06 листопада 2018 року №1942

Про повернення з оренди
цілісного майнового комплексу
державного комунального
підприємства теплових мереж
«Кіровоградтеплоенерго»

Керуючись статтями 143, 144 Конституції України, статтями 25, 26,
59, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 26,
27 Закону України «Про оренду державного та комунального майна»,
статтею 13 Закону України «Про теплопостачання», статтею 14 Закону
України «Про особливості передачі в оренду чи концесію об'єктів у сферах
теплопостачання, водопостачання та водовідведення, що перебувають у
комунальній власності», у зв’язку з невиконанням дочірнім підприємством
«Кіровоградтепло» товариства з обмеженою відповідальністю «Центр
науково-технічних інновацій Української  нафтогазової академії» (далі -
ДП «Кіровоградтепло» ТОВ «ЦНТІ УНГА») пункту 5 рішення Міської
ради міста Кропивницького від 10.10.2017 № 1137 «Про договори з
реструктуризації заборгованості за спожитий природний газ» та неналежним
виконанням зобов’язань за договором оренди цілісного майнового комплексу
ДКП ТМ «Кіровоградтеплоенерго» № 157/17 від 18.10.2004 (зі змінами)
щодо забезпечення теплопостачанням споживачів усіх категорій,
забезпечення підприємства газом та резервним паливом, необхідним для його
роботи (пункти 5.2, 5.3. договору), що неодноразово призводило до зриву
стабільного проходження опалювального сезону в попередні роки та створює
загрозу зриву опалювального сезону 2018-2019 років, та щодо своєчасного і в
повному обсязі внесення орендної плати (пункт 5.4. договору),
заборгованість з якої станом на 06.11.2018 складає 30 620 955,22 грн, з метою
забезпечення стабільного та якісного теплопостачання, недопущення
виникнення надзвичайних ситуацій та соціальної напруги в
м. Кропивницькому, беручи до уваги рішення міської комісії з питань
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (протокол
від  29.10.2018 № 11), Міська рада міста Кропивницького
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В И Р І Ш И Л А:

1. Повернути з оренди ДП «Кіровоградтепло» ТОВ «ЦНТІ УНГА»
цілісний майновий комплекс державного комунального підприємства
теплових мереж «Кіровоградтеплоенерго» (далі - ЦМК).

2. У випадку відмови ДП «Кіровоградтепло» ТОВ «ЦНТІ УНГА»
повернути у добровільному порядку ЦМК, управлінню комунальної
власності Міської ради міста Кропивницького звернутися до суду з позовом
про розірвання договору оренди цілісного майнового комплексу
ДКП ТМ «Кіровоградтеплоенерго» № 157/17 від 18.10.2004 (зі змінами)
(далі - договір) та вчинити в установленому порядку дії з повернення з
оренди ЦМК.

3. Закріпити за комунальним підприємством «Теплоенергетик» на
праві господарського відання повернутий з оренди ЦМК.

4. На виконання пункту 3 даного рішення управлінню комунальної
власності Міської ради міста Кропивницького передати комунальному
підприємству «Теплоенергетик» за актом приймання-передачі повернутий з
оренди ЦМК.

5. ДП «Кіровоградтепло» ТОВ «ЦНТІ УНГА» забезпечити безумовне
виконання договірних зобов’язань щодо безперебійного забезпечення
теплопостачанням споживачів усіх категорій протягом опалювального сезону
2018-2019 років до моменту завершення процедури повернення з оренди
ЦМК.

6. Головному управлінню житлово-комунального господарства
Міської ради міста Кропивницького на період процедури повернення ЦМК з
оренди забезпечити контроль за проходженням опалювального сезону
2018-2019 років в місті Кропивницькому.

7. 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 86 41


