
   
  

 Р І Ш Е Н Н Я 

 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ  

МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

від «_____» _____________2019 року               № ______ 

 

  

Про погодження проекту рішення  

Міської ради міста Кропивницького 

«Про врегулювання питань, пов’язаних 

З підготовкою до опалювального сезону» 

 

Керуючись  статтями 140,  144  Конституції  України, статтею 52 Закону 

України  «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 22 Закону України 

«Про теплопостачання», статтями 512, 513, 520, 521 Цивільного кодексу 

України, статтями 24, 75, 78, 174-177 Господарського кодексу України, 

враховуючи матеріали спільної комісії по розмежуванню і оцінці майна 

підприємства, створеного та діючого на базі орендованого ЦМК ДКП ТМ 

«Кіровоградтеплоенерго», щодо інвентаризації дебіторської та кредиторської 

заборгованості ДП «Кіровоградтепло» ТОВ «ЦНТІ УНГА», беручи до уваги 

повернення з оренди  ЦМК ДКП ТМ «Кіровоградтеплоенерго» та його 

закріплення на праві господарського відання за КП «Теплоенергетик», 

зважаючи на листи КП «Теплоенергетик», ДП «Кіровоградтепло»  ТОВ «ЦНТІ 

УНГА», АТ «НАК «Нафтогаз України», ВАТ «Кіровоградгаз», з метою 

забезпечення стабільного та якісного теплопостачання 

 

В И Р І Ш И В: 

 

1. Погодити проект рішення Міської ради міста Кропивницького                    

«Про врегулювання питань, пов’язаних з підготовкою до опалювального 

сезону», що додається. 

 

2. Головному управлінню житлово-комунального господарства Міської 

ради міста Кропивницького забезпечити внесення даного проекту рішення на 

розгляд міської ради. 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради О.Вергуна. 
 

 

Міський голова                                                    А.РАЙКОВИЧ 
 
 

Володимир Казанок 22 05 06 



  
 ПОГОДЖЕНО 

      Рішення Виконавчого комітету 

      Міської ради  міста Кропивницького 

      «___» ______________2019   № ____ 
  

       

Проект № _____ 

 

 

 

 

 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

    

СЕСІЯ  СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  «___» __________ 2019 року № ___  

 

Про врегулювання питань, 

пов’язаних з підготовкою до 

опалювального сезону 

 

Керуючись статтями 143, 144 Конституції України, статтями 25, 26, 59, 

60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 22 Закону 

України «Про теплопостачання», статтями 512, 513, 520, 521 Цивільного 

кодексу України, статтями 24, 75, 78, 174-177 Господарського кодексу України, 

враховуючи матеріали спільної комісії по розмежуванню і оцінці майна 

підприємства, створеного та діючого на базі орендованого ЦМК ДКП ТМ 

«Кіровоградтеплоенерго», щодо інвентаризації дебіторської та кредиторської 

заборгованості ДП «Кіровоградтепло» ТОВ «ЦНТІ УНГА», беручи до уваги 

повернення з оренди  ЦМК ДКП ТМ «Кіровоградтеплоенерго» та його 

закріплення на праві господарського відання за КП «Теплоенергетик», 

зважаючи на листи КП «Теплоенергетик», ДП «Кіровоградтепло»  ТОВ «ЦНТІ 

УНГА», АТ «НАК «Нафтогаз України», ВАТ «Кіровоградгаз», з метою 

забезпечення стабільного та якісного теплопостачання,  

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Надати згоду КП «Теплоенергетик», як новому кредитору, на 

укладення у порядку, встановленому главою 47 Цивільного кодексу України, з 

ДП «Кіровоградтепло» ТОВ «ЦНТІ УНГА», як з первісним кредитором, 

договорів про заміну кредитора у зобов’язанні шляхом відступлення права 

вимоги, а саме: 
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- за договорами, укладеними ДП «Кіровоградтепло» ТОВ «ЦНТІ 

УНГА», зі споживачами - фізичними особами на суму _______ грн; 

- за договорами, укладеними з бюджетними установами, на суму 

________ грн (перелік контрагентів-боржників, укладених з ними договорів, 

суми кредиторської заборгованості боржників за кожним із них зазначено в 

додатку 1 до даного рішення); 

- за договорами, укладеними з іншими споживачами, на суму ______ 

(перелік контрагентів-боржників, укладених з ними договорів, суми 

кредиторської заборгованості боржників за кожним із них зазначено в додатку 

1 до даного рішення); 

- за іншими договорами на суму __________ (перелік контрагентів-

боржників, укладених з ними договорів, суми кредиторської заборгованості 

боржників за кожним із них зазначено в додатку 1 до даного рішення). 

2. Надати згоду КП «Теплоенергетик», як новому боржнику, на 

укладення у порядку, встановленому главою 47 Цивільного кодексу України, з 

ДП «Кіровоградтепло» ТОВ «ЦНТІ УНГА», як з первісним боржником, 

договорів про заміну боржника зобов’язанні (переведення боргу), а саме: 

- за договорами, укладеними ДП «Кіровоградтепло» ТОВ «ЦНТІ УНГА» 

з АТ «НАК «Нафтогаз України» на суму _______ грн (перелік контрагентів-

кредиторів, укладених з ними договорів, суми заборгованості перед 

кредиторами за кожним із них зазначено в додатку 2 до даного рішення); 

- за договорами, укладеними з ДП «Кіровоградтепло» ТОВ «ЦНТІ 

УНГА» з ВАТ «Кіровоградгаз» на суму _______ грн (перелік контрагентів-

кредиторів, укладених з ними договорів, суми заборгованості перед 

кредиторами за кожним із них зазначено в додатку 2 до даного рішення); 

-  за іншими договорами на суму __________ (перелік контрагентів-

кредиторів, укладених з ними договорів, суми заборгованості перед 

кредиторами за кожним із них зазначено в додатку 2 до даного рішення). 

3. Рекомендувати ДП «Кіровоградтепло» ТОВ «ЦНТІ УНГА» закрити в 

територіальних органах казначейства та банківських установах рахунки зі 

спеціальним режимом використання, на які надходять кошти за надані послуги 

централізованого теплопостачання, постачання теплової енергії та пільги і 

субсидії за нараховані послуги з централізованого теплопостачання, а також 

вчинити інші дії для недопущення зміни фінансових показників, зазначених в 

пунктах 1,2 даного рішення.  

4. 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 Вергуна О.С. 

 

 

Міський голова                                                    А.РАЙКОВИЧ 
 
 

Володимир Казанок 22 05 06 

 


