
У К Р А Ї Н А

Р І Ш Е Н Н Я

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 від  «_____»  __________  2017 року                                                   № ____

Про погодження проекту рішення
Кіровоградської міської ради  «Про  
надання згоди на списання та передачу 
орендованих основних засобів
ДП «Кіровоградтепло» ТОВ «ЦНТІ УНГА»  

                       
Керуючись  ст. 140 Конституції України,  ст. 52, 59 Закону України

«Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  виконавчий  комітет
Кіровоградської міської ради  

В И Р І Ш И В:

1.  Погодити  проект  рішення  Кіровоградської  міської  ради  «Про
надання  згоди  на  списання  та  передачу  орендованих  основних  засобів
ДП «Кіровоградтепло» ТОВ «ЦНТІ УНГА», що додається.

2.  Управлінню комунальної  власності  Кіровоградської  міської  ради
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 Мосіна О.В.

Міський голова                                                                                 А. Райкович 

                     

 

Маленко 24 6264



 ПОГОДЖЕНО

                                                                        Рішення виконавчого комітету
                                                                        Кіровоградської міської ради
                                                                        “___” ___________2017   №___

                                          
                             Проект

                  
       

УКРАЇНА

КІРОВОГРАДСЬКА  МІСЬКА РАДА
   СЕСІЯ  СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від  «____»___________   2017 року                                                  № ____

Про  надання згоди на списання та 
передачу орендованих основних засобів
ДП «Кіровоградтепло» ТОВ «ЦНТІ УНГА»  

Керуючись  статтею 143 Конституції України,  статтями 26, 60 Закону
України   «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  рішенням
Кіровоградської  міської  ради  від  11  грудня  2012  року  №  2099  «Про
управління майном, що належить до комунальної власності  територіальної
громади   міста  Кіровограда»  (зі  змінами),   враховуючи   листи
Кіровоградської  дитячої  обласної  лікарні  від  22.03.2017  року  №  427,
ДП «Кіровоградтепло» ТОВ «ЦНТІ УНГА» від 16.03.2017 року № 11-694/5,
від  21.03.2017  року  № 11-726/3,  КП «Теплоенергетик»  від  23.03.2017року
№ 518/01, у зв’язку з неможливістю використання основних засобів у складі
цілісного  майнового  комплексу  державного  комунального  підприємства
теплових  мереж  «Кіровоградтеплоенерго»  за  цільовим  призначенням  та
необхідністю будівництва  Медичного  центру  на  території  Кіровоградської
обласної дитячої лікарні, Кіровоградська міська  рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Дати згоду ДП «Кіровоградтепло» ТОВ «ЦНТІ УНГА» на списання,
розбирання  і  демонтаж  орендованих  основних  засобів  у  складі  цілісного
майнового  комплексу  державного  комунального  підприємства  теплових
мереж «Кіровоградтеплоенерго», а саме: будівлі  котельні  ДОБ-2 з димовою
трубою по  вул. Преображенській, 79/35.

2. Дати  згоду  на  демонтаж  та  передачу  безоплатно  на  баланс
КП  «Теплоенергетик»  обладнання,  яке  розміщене  в  котельні  ДОБ-2  по
вул. Преображенській, 79/35, згідно з додатком.
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3. ДП «Кіровоградтепло» ТОВ «ЦНТІ УНГА»:
1) здійснити списання у встановленому порядку вказаних в пункті 1

даного  рішення  орендованих  основних  засобів,  за  умови  донарахування
амортизації  в  сумі  15 240,  79 грн за рахунок прибутку,  що залишається у
розпорядженні підприємства;

2) витрати  на  списання  вказаних  в  пункті  1  даного  рішення
орендованих основних засобів віднести до складу витрат підприємства;

3)  непридатні  для використання  матеріали внаслідок розбирання  та
демонтажу вказаних  в  пункті  1  даного  рішення  орендованих  основних
засобів передати КП «Теплоенергетик»;

4) надати  до  управління  комунальної  власності  Кіровоградської
міської  ради  звіт  про  списання  вказаних  в  пункті  1  даного  рішення
орендованих основних засобів;

5) вчинити дії з передачі на баланс КП «Теплоенергетик» обладнання,
вказаного в пункті 2 даного рішення, у встановленому порядку.

4. КП «Теплоенергетик»:
1) вчинити дії з прийняття на баланс обладнання, вказаного в пункті 2

даного рішення, у встановленому порядку;
2)  прийняти  та  реалізувати  непридатні  для  використання  матеріали

внаслідок  розбирання  та  демонтажу вказаних  в  пункті  1  даного  рішення
орендованих основних засобів;

3)  кошти,  отримані  від  реалізації  непридатних  для  використання
матеріалів, направити на поповнення обігових коштів; 

4)  надати  до  управління  комунальної  власності  Кіровоградської
міської ради звіт про виконання заходів, передбачених даним рішенням для
підприємства.

5.  Управлінню комунальної  власності  Кіровоградської  міської  ради
вчинити дії щодо внесення змін до складу орендованого майна та розрахунку
орендної плати за ЦМК ДКП ТМ «Кіровоградтеплоенерго».

 6.  Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  постійну
комісію  міської  ради  з  питань  житлово-комунального  господарства,
енергозбереження та  комунальної власності та заступника міського голови  з
питань діяльності виконавчих органів ради  Мосіна О.В.

Міський   голова                                                                        А. Райкович

Маленко 24 62 64



Додаток
до рішення Кіровоградської 
міської ради
 «___»________2017 № __

Перелік  орендованого обладнання та устаткування
котельні з димовою  трубою по вул. Преображенській, 79/35

(дитяча обласна лікарня)

№
п/п

Найменування Інв. № Рік
введення

Первісна
вартість,

грн

Залиш-
кова

вартість
станом

на
01.03.17,

грн

Фізич-
не 

зноше-
ння,
%

1
Автоматизована
система  управління
«КСУМ-1» 

00696 1991 5833,0 0 100

2
Автоматизована
система  управління
«КСУМ-1» 

00696/
3196

1991 5833,0 0 100

3 Бак для
підживлення
2,7м.куб.

00566 1974 4783,0 0 100

4 Димосос Д-3,5 00693-
3м

1977 564,0 0 100

5 Димосос Д-3,5 00693/
3194

1977 564,0 0 100

6 Котел Е1/9-1М
№1473

01279 1987 16742,0 0 100

7 Котел Е 1/9 № 730 00690 1983 24167,0 0 100
8 Насос К 30/50 00694 1998 425,5 0 100

9 Насос К 30/50
00694/
3195-

3м
1998 425,5 0 100

10 Система ХВО 00691-
3м

1978 4193,0 0 100

11 Система ХВО 00691/
3193-

3м

1978 4193,0 0 100

12 Вузол обліку газу 01426 2004 22771,0 0 100
13 Установка ШРП-32 00692 1978 1253,0 0 100

Начальник управління
комунальної власності                                                                      О. Колюка


