
У К Р А Ї Н А

Р І Ш Е Н Н Я
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ

МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО

від   «____» ____________  2018 року                                    № ____

м. Кропивницький

Про затвердження акта прийняття-передачі
до комунальної власності територіальної
громади м. Кропивницького частини
теплової  мережі

Керуючись ст. 143 Конституції України, ст. 52, 60 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», частиною 13 ст. 41 Закону України «Про
відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»,
рішеннями  Кіровоградської міської ради від 11 грудня 2012 року № 2099
«Про управління майном, що належить до комунальної власності
територіальної громади міста Кіровограда»,  від 21 листопада 2017 року
№ 1216 «Про надання згоди на безоплатне прийняття до комунальної
власності територіальної громади м.  Кропивницького частини теплової
мережі»,  Виконавчий комітет Міської ради міста Кропивницького

В И Р І Ш И В :

Затвердити акт прийняття-передачі до комунальної власності
територіальної громади м. Кропивницького  частини теплової мережі, що
додається.

Міський голова                                                                           А. Райкович

Фурман 24 85 41



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення Виконавчого комітету 

Міської ради міста Кропивницького 

“____” ____________ 2018 

 

 

АКТ 

прийняття – передачі 

до комунальної власності територіальної громади  

м. Кропивницького  частини теплової мережі  
 

 

“____” ____________ 2018 року 
 

 

Комісія, утворена відповідно до рішення Виконавчого комітету Міської 

ради міста Кропивницького  від  28  грудня  2017 року №  612 “Про 

створення комісії з передачі майна”, у складі голови комісії - заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Мосіна 

Олександра Володимировича; заступника голови комісії - начальника 

управління комунальної власності Колюки Олега Сергійовича; секретаря 

комісії -  начальника відділу орендних відносин та формування комунального 

майна управління комунальної власності Фурман Діани Володимирівни; 

членів комісії: 

- начальника  Промислового теплового району ДП «Кіровоградтепло»                  

ТОВ «ЦНТІ УНГА» Атамася  Сергія Івановича; 

- ліквідатора    ПАТ «Автобусний парк» 13527 Зубченка Олександра 

Сергійовича; 

- першого  заступника директора з виробництва та експлуатації - 

головного інженера ДП «Кіровоградтепло» ТОВ «ЦНТІ УНГА»   Русакова 

Володимира Миколайовича;                 

- головного технолога  ДП «Кіровоградтепло»  ТОВ  «ЦНТІ УНГА» 

Швеця    Олексія Євгенійовича,  

 

безоплатно передала від публічного акціонерного товариства «Автобусний 

парк» 13527 (код ЄДРПОУ 03117292) до комунальної власності 

територіальної громади м. Кропивницького частину теплової мережі,   яка 

розташована за адресою: м. Кропивницький, вул. Олега Паршутіна, 15, 

загальною протяжністю 600 м в тому числі:  

- 400 м діаметром  300 мм,  із них  30 м - підземної прокладки,  370 м - 

повітряної прокладки;  

- 171 м діаметром 200 мм , із них 15 м - підземної прокладки, 156 м – 

повітряної  прокладки; 

- 29 м діаметром 150мм, із них  15 м підземної  прокладки, 14м - 

повітряної прокладки) (далі – Теплова мережа).  

Балансова вартість Теплової мережі складає 121,0 тис. грн,. 
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Пропозиції комісії:  

 

після прийняття до комунальної власності територіальної громади                       

м. Кропивницького вищезазначеної  Теплової мережі управлінню 

комунальної власності передати її в оренду ДП «Кіровоградтепло»                       

ТОВ «ЦНТІ УНГА» в якості складової цілісного майнового комплексу 

державного комунального підприємства теплових мереж 

«Кіровоградтеплоенерго» шляхом укладання належним чином оформленої 

додаткової угоди до договору оренди цілісного майнового комплексу 

державного комунального підприємства теплових мереж 

«Кіровоградтеплоенерго»  від 18 жовтня 2004 року № 157/17,  укладеного 

між ДП «Кіровоградтепло» ТОВ «ЦНТІ УНГА» та управлінням комунальної 

власності Міської ради міста Кропивницького. 

 

До Акта прийняття-передачі додаються: 

 

- рішення Кіровоградської міської ради від 21 листопада 2017 року                 

№ 1216 “Про  надання  згоди  на   безоплатне  прийняття  до   комунальної  

власності територіальної громади м. Кропивницького  частини теплової 

мережі”; 

- рішення Виконавчого комітету Міської ради міста Кропивницького               

від 28 грудня 2017 року № 612 “Про створення комісії з передачі майна”. 

 

 

  

         Голова комісії            ________________ О. Мосін 
 

 Заступник голови комісії ________________ О. Колюка 
 

 Секретар комісії   ________________ Д. Фурман 
  

 Члени комісії:    

      ________________ С. Атамась 
 

                                        ________________ О. Зубченко 
     

     ________________ В. Русаков 
 

     ________________ О. Швець 
 

                                          


