
У К Р А Ї Н А 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 
від   23 січня   2014 року                                                  № 39 

 

 
Про   погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради  “Про  
надання пільги по  орендній платі 
ДП “Кіровоградтепло” ТОВ “ЦНТІ УНГА” 
на 2014 рік” 
  

Керуючись  ст. 143 Конституції України, ст. 60 Закону України “Про 
місцеве самоврядування в Україні”, ст. 3 Закону України „Про оренду 
державного та комунального майна”, п. 10 ст. 11 Закону України "Про 
особливості передачі в оренду чи концесію об'єктів централізованого водо-, 
теплопостачання і 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”,  враховуючи  п.3.4. 
змін  від 15.05.2012 № 3/17-2 до договору оренди цілісного майнового 
комплексу ДКП ТМ “Кіровоградтеплоенерго”  від 18 жовтня 2004 року                 
№ 157/17, важливе соціальне значення теплопостачальних підприємств,  
зважаючи на клопотання ДП “Кіровоградтепло” ТОВ “ЦНТІ УНГА”                            
від  14.01.2014 року №  11-64/02, виконком Кіровоградської міської ради   

   
В И Р І Ш И В: 

 
1. Погодити проект рішення Кіровоградської міської ради                        

“Про надання пільги по  орендній платі ДП “Кіровоградтепло”                                      
ТОВ “ЦНТІ УНГА” на 2014 рік”, що додається. 

2. Управлінню власності та приватизації комунального  майна 
забезпечити внесення даного проекту рішення на розгляд міської ради  на 
чергову сесію. 

  3.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на  заступника 
міського голови  з питань діяльності виконавчих органів ради                     
Василенка І.М. 

 
 
 

Міський голова                                                                            О. Саінсус 
 
 
 
 
Фурман 24 85 41 
 



                                                                                                      
                                                                        ПОГОДЖЕНО 
                                                                        Рішення виконкому 
                                                                        Кіровоградської міської ради 
                                                                        23  січня  2014   № 39 

                                           
                        Проект 

                   
          

УКРАЇНА 
 

КІРОВОГРАДСЬКА  МІСЬКА РАДА 

   СЕСІЯ  ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
 
від  «____»___________   2014 року                                   № ____ 
 
 
Про надання пільги по орендній платі 
ДП “Кіровоградтепло” ТОВ “ЦНТІ УНГА”   
на 2014 рік” 

 
Керуючись  ст. 143 Конституції України, ст. 60 Закону України “Про 

місцеве самоврядування в Україні”, ст. 3 Закону України „Про оренду 
державного та комунального майна”, п. 10 ст. 11 Закону України "Про 
особливості передачі в оренду чи концесію об'єктів централізованого водо-, 
теплопостачання і 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”,  враховуючи  п.3.4. 
змін  від 15.05.2012 № 3/17-2 до договору оренди цілісного майнового 
комплексу ДКП ТМ “Кіровоградтеплоенерго”  від 18 жовтня 2004 року                 
№ 157/17, важливе соціальне значення теплопостачальних підприємств,  
зважаючи на клопотання ДП “Кіровоградтепло” ТОВ “ЦНТІ УНГА”                            
від  14.01.2014 року №  11-64/02, Кіровоградська міська рада 

 
В И Р І Ш И Л А: 

 
1. Надати  пільгу по орендній платі  ДП „Кіровоградтепло”                  

ТОВ „ЦНТІ УНГА”, а саме  річну орендну   плату  з 01.01.2014 року по               
31 грудня 2014 року  за використання цілісного майнового комплексу 
державного комунального підприємства теплових мереж 
“Кіровоградтеплоенерго"  встановити  в розмірі 0,5 відсотків  від  вартості  
цілісного майнового комплексу, визначеної  з урахуванням індексу інфляції  
станом на 01.01.2014 року . 
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       2. Управлінню власності та приватизації комунального майна укласти 
додаткову угоду   до  договору оренди цілісного майнового комплексу                  
ДКП ТМ  “Кіровоградтеплоенерго”  від  18   жовтня  2004  року  157/17  щодо                                                          
встановлення пільги   ДП „Кіровоградтепло” ТОВ „ЦНТІ УНГА”  по 
орендній платі на період з 01 січня 2014 року по 31 грудня  2014 року. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
комісію міської ради з питань управління комунальною власністю та 
приватизації  та заступника міського голови  з питань діяльності виконавчих 
органів ради    Василенка І.М. 
 
 
 
Міський голова                                                       О. Саінсус 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фурман 24 85 41 


