
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 розстрочку виконання
рішень судів про стягнення заборгованості
з  ДП «Кіровоградтепло» ТОВ «ЦНТІ УНГА»

Керуючись  ст. 143 Конституції України, ст. 51, 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 розстрочку виконання рішень судів про стягнення
заборгованості з  ДП «Кіровоградтепло» ТОВ «ЦНТІ УНГА», що додається.

2. Управлінню комунальної власності 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

Фурман 24 85 41



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 розстрочку виконання
рішень судів про стягнення заборгованості
з ДП «Кіровоградтепло» ТОВ «ЦНТІ УНГА»

Керуючись  ст. 143 Конституції України, ст. 25, 60 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 3 Закону України «Про оренду
державного та комунального майна», ст. 121 Господарського процесуального
кодексу України, ст. 33 Закону України «Про виконавче провадження»,
зважаючи на звернення ДП «Кіровоградтепло» ТОВ «ЦНТІ УНГА», ухвали
господарського суду Кіровоградської області, Кіровоградська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Дати згоду на розстрочку виконання рішень господарського суду
Кіровоградської області від 24.03.2015 р. у справі № 912/538/15-г, від
15.03.2016 р. у справі № 912/3009/15, від 07.04.2016 р. у справі
№ 5013/1618/12, від 27.05.2016 р. у справі № 912/934/16, від 13.07.2017 р.
у справі № 912/1802/17, від 28.08.2017 р. у справі № 912/4409/16, від
03.10.2017 р. у справі № 912/2267/17 про стягнення заборгованості з
ДП «Кіровоградтепло» ТОВ «ЦНТІ УНГА» з  орендної плати за
використання  цілісного майнового комплексу державного комунального
підприємства теплових мереж «Кіровоградтеплоенерго» згідно з графіками,
що додаються.

2. 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 Мосіна  О.В.

Міський голова                                                                                   А. Райкович

Фурман 24 85 41


