
                                                                               
 

 
У К Р А Ї Н А 

 
КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА                                                                                                     

                                                          
ТРИДЦЯТА СЕСІЯ  ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
 

від 07 листопада 2013 року                                                                  № 2530 
 
 

Про закріплення за КП "Теплоенергетик"   
майна на праві господарського відання  
 

Керуючись статтями 140, 142, 143 Конституції України, статтями 26, 
59, 60 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статтями 78, 
136 Господарського кодексу України, статтями 12, 83, 90, 92, 141 Земельного 
кодексу України, статтею 31 Закону України "Про оренду землі", статтею 4 
Закону  України  "Про  оренду  державного  та  комунального  майна", 
статтями 8, 9 Цивільного кодексу України, статтею 4 Закону України "Про 
державну реєстрацію  речових  прав  на  нерухоме  майно  та  їх  обтяжень",  
розділом 4 статуту комунального підприємства "Теплоенергетик", 
затвердженого рішенням Кіровоградської міської ради від 06.06.2001 № 1016 
(зі змінами), враховуючи рішення господарського   суду   Кіровоградської  
області   від  08.05.2012  по  справі № 5/215 (набрало законної сили 
17.07.2012) відповідно до якого розірвано договір оренди цілісного 
майнового комплексу комунального підприємства "Теплоелектроцентраль" 
від 15.10.2004 № 18/17, укладений з ДП "Теплоенергоцентраль" ТОВ "Високі 
енергетичні технології", з метою забезпечення цільового використання ЦМК 
КП "Теплоелектроцентраль" та задоволення потреб територіальних громад 
міста Кіровограда і селища Нового у послугах з централізованого 
теплопостачання, водопостачання та водовідведення, розглянувши звернення 
КП "Теплоенергетик", Кіровоградська міська рада 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Закріпити за комунальним підприємством "Теплоенергетик" на праві 
господарського відання майно, яке знаходиться у власності територіальної 
громади м. Кіровограда в особі Кіровоградської міської ради та 
обліковується на балансі комунального підприємства "Теплоенергетик" 
відповідно до інвентаризаційних описів майна станом на 01.10.2009,  згідно з 
додатком. 
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2. Припинити укладені з Дочірнім підприємством 
"Теплоенергоцентраль" товариства з обмеженою відповідальністю "Високі 
енергетичні технології" наступні договори: 

договір  оренди  (державна  реєстрація  від 13.12.2007 № 193)  
земельної ділянки (кадастровий № 3510100000:16:103:0010) загальною             
площею 100354,34 кв. м по вул. Енергетиків, 20, укладений на підставі 
рішення Кіровоградської міської ради від 26.09.2003 № 371 для розміщення 
теплоелектроцентралі; 

договір  оренди  (державна  реєстрація  від  13.12.2007 № 192) 
земельної  ділянки  (кадастровий № 3510100000:16:103:0009)  загальною 
площею 6910,62 кв. м по  вул. Енергетиків, 20, укладений  на  підставі 
рішення Кіровоградської міської ради від 26.09.2003 № 371 для розміщення 
очисних споруд; 
 договір  оренди  (державна  реєстрація  від 13.12.2007  № 190) 
земельної ділянки  (кадастровий № 3510100000:16:103:0012) загальною 
площею 423,31 кв. м по вул. Енергетиків, 20, укладений на підставі      
рішення Кіровоградської міської ради від 26.09.2003 № 371 для розміщення 
теплоелектроцентралі; 

договір  оренди  (державна  реєстрація  від 13.12.2007 № 194)  
земельної  ділянки  (кадастровий № 3510100000:16:103:0011) загальною 
площею 9657,95 кв. м по вул. Енергетиків, 20, укладений  на  підставі 
рішення Кіровоградської міської ради від 26.09.2003 № 371 для розміщення 
теплоелектроцентралі; 

договір  оренди  (державна  реєстрація  від 13.12.2007  № 191) 
земельної ділянки (кадастровий № 3510100000:29:265:0010) загальною  
площею 143,98 кв. м  по  вул. Острівській,  укладений  на  підставі  рішення 
Кіровоградської міської ради від 26.09.2003 № 371 для розміщення теплового 
пункту; 
 договір  оренди  (державна  реєстрація  від  23.12.2005  № 10)  
земельної  ділянки  (кадастровий № 3510100000:29:272:0023)  загальною  
площею 0,0625 га по вул. Преображенській, 6-а, укладений на підставі 
рішення Кіровоградської міської ради від 26.09.2003 № 371 для розміщення 
теплового пункту; 
 договір  оренди  (державна  реєстрація  від  23.12.2005  № 11)  
земельної ділянки (кадастровий № 3510100000:16:103:0008) загальною 
площею 1343,66 кв. м по  вул.  Київській,  укладений  на  підставі  рішення 
Кіровоградської міської ради від 26.09.2003 № 371 для розміщення насосної 
станції; 
 договір  оренди  (державна  реєстрація  від  23.12.2005  № 10)  
земельної ділянки (кадастровий № 3510100000:29:174:0022) загальною  
площею 778,33 кв. м по пров. Училищному, 10, укладений на підставі 
рішення Кіровоградської міської ради від 26.09.2003 № 371 для розміщення 
теплового пункту; 
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 договір   оренди  (державна   реєстрація  від  23.12.2005  № 9)  
земельної ділянки (кадастровий № 3510100000:23:141:0025) загальною 
площею  1144,00  кв. м  по  просп. Перемоги, укладений  на  підставі  
рішення Кіровоградської міської ради від 26.09.2003 № 371 для розміщення 
теплового пункту. 
 3. Надати  комунальному підприємству "Теплоенергетик" дозволи на 
розроблення проектів землеустрою щодо відведення у постійне користування 
наступних земельних ділянок: 

по вул. Енергетиків, 20 загальною площею  10,0354 га  - землі технічної 
інфраструктури, для постачання пари та гарячої води, для розміщення 
теплоелектроцентралі (КВЗПЗ 11.04) за рахунок земель промисловості, 
транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення, що 
перебувають у запасі; 

по вул. Енергетиків, 20 загальною площею  0,6911 га  - землі технічної 
інфраструктури, для постачання пари та гарячої води,  для розміщення 
очисних споруд (КВЗПЗ 11.04) за рахунок земель промисловості, транспорту, 
зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення, що перебувають у 
запасі; 
 по вул. Енергетиків, 20 загальною площею  0,0423 га - землі технічної 
інфраструктури, для постачання пари та гарячої води,  для розміщення 
теплоелектроцентралі (КВЗПЗ 11.04) за рахунок земель промисловості, 
транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення, що 
перебувають у запасі; 
 по вул. Енергетиків, 20 загальною площею  0,9658 га  - землі технічної 
інфраструктури, для постачання пари та гарячої води,  для розміщення 
теплоелектроцентралі (КВЗПЗ 11.04) за рахунок земель промисловості, 
транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення, що 
перебувають у запасі; 
 по вул. Острівській, загальною площею  0,0144 га  - землі технічної 
інфраструктури, для постачання пари та гарячої води,  для розміщення 
теплового пункту (КВЗПЗ 11.04) за рахунок земель промисловості, 
транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення, що 
перебувають у запасі; 
 по вул. Преображенській, 6-а, загальною площею  0,0625 га  - землі 
технічної інфраструктури, для постачання пари та гарячої води,  для 
розміщення теплового пункту (КВЗПЗ 11.04) за рахунок земель 
промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого 
призначення, що перебувають у запасі; 
 по вул. Київській, загальною площею  0,1344 га  - землі технічної 
інфраструктури, для постачання пари та гарячої води,  для розміщення 
насосної станції  (КВЗПЗ 11.04) за рахунок земель промисловості, 
транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення, що 
перебувають у запасі; 
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 по  пров. Училищному, 10, загальною площею 0,0778 га  - землі 
технічної інфраструктури, для постачання пари та гарячої води,  для 
розміщення теплового пункту (КВЗПЗ 11.04) за рахунок земель 
промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого 
призначення, що перебувають у запасі; 
 по просп. Перемоги, загальною площею  0,1144 га  - землі технічної 
інфраструктури, для постачання пари та гарячої води,  для розміщення 
теплового пункту (КВЗПЗ 11.04) за рахунок земель промисловості, 
транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення, що 
перебувають у запасі. 

4. Комунальному  підприємству  "Теплоенергетик" здійснити державну 
реєстрацію права господарського відання на нерухоме майно (будівлі, 
споруди, приміщення) у складі цілісного майнового комплексу комунального 
підприємства "Теплоелектроцентраль" згідно з додатком у встановленому 
законодавством порядку. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні  
комісії міської ради з питань управління комунальною власністю та 
приватизації, з питань архітектури, будівництва та регулювання земельних 
відносин, першого заступника міського голови Каніщева В.М. та заступників 
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Василенка І.М., 
Поліщука С.Ю.   
 
 
 
Міський голова           О.Саінсус 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Щербина 24 56 88 


