
 
 
 

 
 

У К Р А Ї Н А 
 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 
 

ДВАДЦЯТА СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 
 
 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 
 

від 16 жовтня 2012 року                                   № 1990 
 

 

Про внесення змін до Статуту комунального  
підприємства „Теплоенергетик”, затвердженого  
рішенням Кіровоградської міської ради  
від 06 червня 2001 року № 1016 
 

Керуючись статтею 144 Конституції України, статтею 26 Закону України 
„Про місцеве самоврядування в Україні”, статтею 29 Закону України „Про 
державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців”, 
враховуючи лист комунального підприємства „Теплоенергетик” від 29.05.2012  
№ 1356/1, Кіровоградська міська рада  

 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 
 

Внести зміни до пунктів 2.1. та 2.2. розділу 2 „МЕТА ТА ПРЕДМЕТ 
ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА” Статуту комунального підприємства 
„Теплоенергетик”, затвердженого рішенням Кіровоградської міської ради                 
від 06 червня 2001 року № 1016, перереєстрованого Реєстраційною палатою 
виконавчого комітету Кіровоградської міської ради 07 березня 2002 року, 
реєстраційний номер 05478-КП-1, зі змінами, затвердженими рішенням 
Кіровоградської міської ради від 26 жовтня 2009 року № 2810, зареєстрованими 
Державним реєстратором 24.11.2009, номер запису 14441050011002262, та 
затвердити їх в новій редакції, що додається. 
 
 
 
Міський голова                                                                                               О.Саінсус 
 
 
 
 
 

Кривенко 24 84 55                                                    



   
 
З А Т В Е Р Д Ж Е Н О 
Рішення Кіровоградської  
міської ради  
16 жовтня 2012 року 
№ 1990 
 
 

З М І Н И 
ДО СТАТУТУ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

„ТЕПЛОЕНЕРГЕТИК”  
 

1. Пункт 2.1. розділу 2 „МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ 
ПІДПРИЄМСТВА” Статуту комунального підприємства „Теплоенергетик” 
викласти в новій редакції, а саме: 

„2.1. Метою діяльності підприємства є об’єднання майнових, виробничих, 
фінансових ресурсів для задоволення потреб підприємств, установ, організацій 
та населення м. Кіровограда та сел. Нового у послугах (роботах, товарах) з 
централізованого водопостачання та водовідведення, централізованого 
теплопостачання, отримання коштів (прибутків) та задоволення на цій основі 
економічних і соціальних інтересів засновника і членів трудового колективу: 

освоєння з підприємствами інших галузей виробництва нових видів 
продукції та послуг; 

створення умов для раціонального використання матеріальних і трудових 
ресурсів, впровадження досягнень науково-технічного прогресу”.  

2. Абзац перший пункту 2.2. розділу 2 „МЕТА ТА ПРЕДМЕТ 
ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА” Статуту комунального підприємства 
„Теплоенергетик” викласти в новій редакції, а саме: 

„2.2. Предметом діяльності Підприємства є: 
забезпечення комунальними послугами з централізованого 

водопостачання та водовідведення підприємств, установ, організацій та 
населення сел. Нового, а також централізованого теплопостачання підприємств, 
установ, організацій та населення м. Кіровограда та сел. Нового”. 

 
Ці зміни є невід’ємною частиною Статуту комунального підприємства 

„Теплоенергетик”, затвердженого рішенням Кіровоградської міської ради                 
від 06 червня 2001 року № 1016, перереєстрованого Реєстраційною палатою 
виконавчого комітету Кіровоградської міської ради 07 березня 2002 року, 
реєстраційний номер 05478-КП-1. 

 
 

 
Начальник Головного управління  
житлово-комунального господарства         О.Хачатурян 

 
 


