
/ УКРА1НА

МИК0ЛА1ВСЬКА МЮЬКА РАДА 
УПРАВЛ1ННЯ КОМ УНАЛЬНОГО МАЙНА

РОЗПОРЯДЖ ЕННЯ

•7£ rfjcJjujL_______ 2018 року № 5в Р

Про передачу комунального майна 
ОКП «Микола'1воблтеплоенерго»

У зв’язку з роз1рванням договору оренди цш сних майнових 
теплоенергетичних комплекс1в вщ 01.07.2004, з метою належного утримання 
та експлуатацй комунального майна, керуючись п.3.1.1. Положения про 
управл1ння комунального майна Миколшвсько!' мюько!' ради, затверджено! о 
р!шенням MicbKo'i ради вщ 23.02.2017 № 16/32,

1.Передачи ОКП «МиколаТвоблтеплоенерго» та закр1пити на п; ...я 
господарського вщання комунальне майно, яке було передане останньому 
оренду на тдстав! договору оренди ц1л1сних майнових теплоенерге. ■ '"'ч 
комплексов вщ 01.07.2004 (з урахуванням додаткових угод до договору), 
зпдно з додатком до розпорядження:

- кшькють - 3817 од.;
1 1А £71.,ТП0 АО.трмп*.-, -■ ...... .......

-сум азносу - 52 498 335,56 грн.
2.ОКП «Миколашоблтеплоенерго» прийняти на баланс вищезазначеие 

комунальне майно, забезпечити правильне ведения бухгалтерского облгку 
даного майна, його збереження та ефективне використання.

3. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

Начальник ynpai М.С.Мкртчян

о
! \ /



ДОГОВ1Р
про припинення договору оренди

цыпсних майнових теплоенергетичних комплексов, що е влаешстю 
територ1ально1 громади м. Миколаева 

вщ 01.07.2004

м. Миколшв „16” травня 2018 р.

Управлшня комунального майна МиколаТвськоУ MicbKoi' ради (надал1 -
Орендодавець), яке е правонаступником управлшня з використання та розвитку 
комунально!' власност1 Миколатсько!- мюько1 ради, в oco6i -  начальника управлшня 
Мкртчяна Мкртича Самвеловича, що д1е на пщстав1 Положения про управлшня, з 
одного боку, та Орендар -  ОКП „МиколаУвоблтеплоенерго” (надал1 -  Орендар), в ocooi 
в.о. директора Логвшова Микол и Юршовича, що д!е на п1дстав1 Статуту, з шшого боку, 
керуючись наказом управлшня вщ 15.05.2018 №184/03, уклали цей Догов1р про 
нижчевикл адене:

Г. На шдстав1 пункт1в 10.3 та 10.4 Договору оренди Сторони домовились про припинення 
термшу його ди.

2. Керуючись розпорядженням управл!ння комунального майна Миколшвсько! MicbKoi
ради вщ 16.05.2018 №33р „Про передачу комунального майна ОКП
„Миколапзоблтеплоенерго” передача орендованого майна цшсних майнових 
теплоенергетичних комплекПв за актом приймання-передавання не зд1йснюеться.

3. Даний догов1р е невщ’емною частиною договору оренди та набирае чинност! з 
моменту його пщписання.
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МиколаГв № 24/z

j^po надання згоди на прийняття до 
* коммунально!' власносА територ'тлыю! 

громади м. Миколаева цшюного майнового 
комплексу обласного комунального 
шдприемства «МиколаУвоблтеплоенерго» 
3i спшьноУ власносА територ1альних 
громад сш, селищ, MicT МиколаУвсысо! 
облает!

ОБЛАСНЕ КОМУНАЛЬНЕ П1ДПРИ6МСТВО

♦МИКОЛАЙОБЛТЕЦЛОЕНЕРГО* 
ВХШНИЙ № .

■ 'Л ~ 04 J k

Враховуючи р1шення МиколаУвсысо! обласно! ради VII скликання в!д
23.02.2017 №25 «Про надання згоди на безоплатну передачу цшеного 
майнового комплексу обласного комунального шдприемства 
«Миколшвоблтеплоенерго» 3i сгПльмоз власпосп територ1альних громад сш, 
селищ, м1ст МиколаУвсысо! области у комунальну власшсть територ1ально! 
громади м. Миколаева та вихщ гз складу засиовнишв обласного комунального 
шдприемства «МиколаУвоблтеплоенерго», лист Мппстерства фшаншв УкраУни 
Biд 27.12.2016 № 31-190/30-02-7/37269, керуючнсь статтею 1 Закону Укра'ши 
«Про передачу об’еютв права державно! та комунально! власност1», частиною 
другою статп 60, частиною першою статп 59 Закону Укра'ши «Про мюцеве 
самоврядуваиня в УкраУш», мюыса рада

ВИР1ШИЛА:

1.Надати згоду на прийняття до комупалы-ю! власносш територ1ально! 
громади м. Миколаева цшеиого майнового комплексу обласного комунального 
шдприемства «Миколшвоблтеплоенерго» (€ДРПОУ 31319242) 31 спшьноУ 
власност1 територ1альних громад сш, селищ, м1ст МиколаУвсысо! обласш у 
комунальну власшсть територ^алы-юУ громади м. Миколаева, за винятком 
об’екДв, що перебувають у господарському гпдашп обласного комунального 
шдприемства «МиколаУвоблтешюсперго» i включен! до Перел1к1в об’еютв 
спшьноУ власносД терйтор1алышх громад сш, селищ, мют МиколаУвсысо! 
област1, як! шдлягають приватизац!! (в!дчужешно) зпдно з ршеннями 
МиколаУвсысо! обласно! ради в!д 26.03.2009 № 14 «Про Передне об’ектлв 
спшьноУ власностт територ!алышх громад сш, селищ, MicT МиколаУвсько!
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облаем, яю шдлягають приватизацп (вщчужению) у 2009 роцЬ>, вщ 07.09.2012 
№ 10 «Про Перелш об’екпв сгнльио! власиосп територ’шльних громад сш, 
селищ, м1ст Миколашсько! облает!, яю шдлягають приватшацп (вщчуженню) у 
2012 роц1».

2. Обласному комунальному шдприемству «Миколашоблтеплоенерго» i3 
залученням фах1вц1в департаменту житлово-комунального господарства 
Миколашсько! мшько! ради та управлшня комунального майна Микола!всько! 
мюько! ради провести швептаризацао основних засоб1в, нематер1альних 
актив1в, товарно-матер1альних ценностей, грошових кошт1в i документ!в та 
розрахушав, i3 складанням в1дпов1дного акта. Матер!али швентаризацп надати 
на розгляд KOMicii'.

3. Обласному комунальному шдприемству «Миколашоблтеплоенерго»:
ЗЛ.Вжити заход1в щодо державно! реестрацп ново! редакцн Статуту

обласного комунального шдприемства «Миколашоблтеплоенерго».
3.2. Провести аудит i3 залученням члешв всесвгшьо! мереж1 професшних 

аудиторських, бухгалтерських та консалтингових компании
3.3. Звериутися до Миколашсько! обласпо! ради з проханням щодо 

надання ф1нансово! допомоги шдприемству.

4. Управлшшо комунального майна Миколашсько! мшько! ради прийняти 
вищезазначений цшений майновий комплекс обласного комунального 
шдприемства «МиколаТвоблтеплоенерго» у порядку, визначеному Законом 
УкраТни «Про передачу об’екттв права державно! та комунально! власностЬ>, у 
тому числи

4.1 . Винести на розгляд виконавчого ком1тету кпсько! ради проект 
р1шення про створення KOMici!  з питания приймання-передач! цшеного 
майнового комплексу обласного комунального шдприемства 
«Миколашоблтеплоенерго» (дал1 -  komicih) та затвердили и склад .

4.2. Винести на розгляд виконавчого комитету м1сы<о! ради проект 
р1шення про затвердження акта приймантш-передач1 цппсного майнового 
комплексу обласного комунального шдприемства «Миколапзоблтеплоене > 
п1сля шдписання його членами ком1сн.

4.3. На шдстав1 вищезазначеного р1шення про затвердження акта 
приймання-передачл цшеного майнового комплексу обласного комунального 
шдприемства «Микола!воблтеплоенерго» здшенити в установленому 
законодавством порядку оформления та державну реестрацпо речових прав 
щодо об’екпв передач!.

5. Враховуючи положения договор!в про субкредитування вщ 20.11.2014 
№ 13010-05/107, вщ 20.11.2014 № 13010-05/103, укладених кпж Мппстерством 
фшанств Украши, Мшштерством репональиого розвитку, буд1вництва та 
житлово-комунального господарства Украши, Нацшнального KOMicieio, що 
зд!йснюе державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
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МиколаУвською обласною радою та обласним комунальним пщприемствоу 
«МиколаТвоблтеплоенерго» про використання Позики, що надаеться Украш; 
М1жнародним банком реконструкцп та розвитку (Угода про позику 
«Пщвищення енергоефективносД в ceKTopi централ!зованого теплопостачання 
Украши») № 8387-UA вщ 26.05.2014, №TF016327 вщ 26.05.2014, та про 
використання Позики, що надаеться Укра'пп М1жнародним банком 
реконструкцП' та розвитку (д1ючим в якост! виконавця в1д inem Фонду чистих 
технологш) (Угода про позику «Пщвищення енергоефективносп в ceKxopi 
централ1зованого теплопостачання Украши») №TF016327 вщ 26.05.2014, 
враховуючи лист Мшстерства фшанщв Украши вщ 27.12.2016 
№ 31-190/30-02-7/37269, надати гаранта Микола'/всько! м1сько! ради щодо 
вжиття заход1в для забезпечення надежного виконання обласним комунальним 
пщприемством «МиколаУвоблтеплоенерго» Угод про Позику та вищевказаних 
договор1в, вживати Bcix не заборонених законодавством Украши заход1в з 
метою забезпечення вчасного та надежного виконання обласним комунальним 
пщприемством «Миколашоблтеплоенерго» своТх обов’язкчв в рамках 
вищевказаних договор1в.

6. Доручити м1ському ronoBi здшснити оргашзацшно-правов! заходи 
щодо виконання даного ршення.

7. Переукласти договори про субкредитування.

8. Контроль за виконанням даного р1шення покласти на постшш KOMicii 
MicbKo'i ради: з питань житлово-комунального господарства, комунально! 
власносп та б лаго ^яз^ ^стю й ^р ш н а), з питань економйчноТ i швестицшноТ 
полИики, та сощально-економ1чного розвитку
(Бернацького^дс!^1?АЙА4.1^Е.й^го.^)т)ви Мкртчяна М.С. ^

г / У; /  - И

Мюький го
ч ас

с Л' V'' ! ТЗ I О.Ф. Сенкевич

* у К'? ^
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Р1ШЕННЯ

вщ 21 грудня 2017 МиколаУв № 32/21

ftpo внесения 3MiHH та доповнення 
до р1шення МиколаУвсысоУ мюько'У 
ради вщ 13.09.2017 № 24/5

Вщповщно до ч.4 ст.17 Закону УкраУни «Про державну реестрацпо 
юридичних oci6, ф1зичних оиб-пщприемщв та громадських формувань», 
ч.4 ст.63, ст.78 Господарського кодексу УкраУни, враховуючи р1шення обласноУ 
ради вщ 23.02.2017 № 25 «Про надання згоди на безоплатну передачу цш сного  
майнового комплексу обласного комунального пщприемства 
«МиколаУвоблтеплоенерго» 3i сшльно'У власност1 територ1альних громад сш, 
селищ, м!ст Микола'1'всько1 обласй у комунальну власн1сть територ1ально! 
громади м. Миколаева та вихщ i3 складу засновнийв обласного комунального 
пщприемства «МиколаУвоблтеплоенерго», керуючись ч.1 ст. 59, ч.2 ст.60 
Закону Укра'ши «Про мшцеве самоврядування в Укра'йй», м1ська рада

ВИР1ШИЛА:

1. Внести зм!ну та доповнення до рниення Микола1всько1 м1сько1' ради в1д
13.09.2017 № 24/5 «Про надання згоди на прийняття до комунально! власносй 
територ1ально1 громади м.Миколаева цшюного майнового комплексу 
обласного комунального пщприемства «МиколаУвоблтеплоенерго» 3i спшьноУ 
власносп територ1альних громад с1л, селищ, мют МиколаУвськоУ област1;

■ - доповнити пунктом 8 такого зм!сту:
«8.Увшти до складу засновниюв (учасншав) юридично'У особи обласного

31319242).»;
- пункт 8 в в а:
2. Контроль 

MicbKOi ради з 
власносп та бл: 
Мкртчяна М.С.

комунального

Секретар м1ськоУ;



Про затвсрдження акта приймання-переда1п 
до комуналшоУ власносп тернтор^алыгоУ 
громада м. Миколасвл цппсного майнового 
комплексу облаепого комунального 
гпдпр!юмства «МиколаУвоблтеплоенерго»

Вщповщно до Затону УкраУни «Про передачу об'еклв права лер >• тчо'! 
та комуналыю!' власностл», пункту 10 Положения про порядок передач! 
об'ект'.в права державно'! власносп, затвердженого постановок) Кабшету 
MinicTpiB УкраТна вщ 21.09.1998 № 1482, враховуючи ршення МиколаТнсько! 
облачно-! ради ?лд 23.02.2017 № 25 «Про надання згоди на бедаплагну 
передачу цпнсного майнового комплекту обласиого комунального 
шдпрнсмства «МиколаУвоблтеплоенерго» з! елшьноУ власносп тернтор1альних 
громад ад . селищ. мтст МиколаУвськоУ облает! у комунлльну вдаешеть 
територшлъно! громад и м. Миколасва та вихтд Ь- складу заеповниглв 
обласиого коммнальиого гпдпрпемства «МиколаУвоблтеплоенерго)', рштеиня 
знеько! ради ви  13.09.2017 Кч 2475 «Про издания згоди на лрийняття до 
комуналыю"! власностл тернтор1альноУ громади м. Мпколасва цйпспого 
майнового комплексу' обласиого комунального шдпрнсмства 
«МиколаУвоблтеплоенерго» зт стильно! влас пост') територ1альмих громад ci.n, 
селищ, Micr МиколаУвськоУ области) (;з5 змшами, внесеними рщення.м мюькоУ 
ради вид 21.12.2017 Ад 32/21). р!шення виконкому хнськоУ ради в!д 26.09.2017 
№754 «Про ст воренпя KOMicii з прийняття-иередачт цшеного майнового 
комплексу обласиого комунального пгдприемства «МиколаУвоблтеплоенерго» 
до комуналышУ власносп територ1альноУ громади м. Миколасва» (зт змшами, 
внесеними ранениям виконкому хпськоУ ради вгд 26.01.2018 №86), керу ючись 
статтею 40. частиною шосгою стали 59. частиною другою exarri 60 Закону 
УкраТни «Про м!сцеве самоврядувания в УкраУнi», виконком м1ськоУ ради

В И Р1Ш И В :

1. Затвердити акт приймання-передач'| до комунально! власностл 
територ1альноУ громади м. Мпколасва uijiicnoro майнового, комплексе

I 3 KBi 2019



обласного комунального тдприемства «МиколаУвоблтеплоенерго» станом на
01.03.2018 (додаеться).

2. Контроль за вигашдЕШШ-даного ршення покласти на заступника 
м1ського голови СтепдэдаПч^Б 3

' " г * '

Мюький голова О.Ф.Сенкевич



ЗАТВЕРДЖЕНО
р1шення виконкому 
MicbKOi ради 
йд 13 КВ1ТНЯ ,2018
№ 312

А К Т
приймання-передач! до комунально! власносп територ1ально! громади 

м. Миколаева цш сного майнового комплексу обласного 
комунального тдприемства «Микола!воблтеплоенерго» 

станом на 01.03.2018

Зпдно i3 Законом Украши «Про передачу об'екпв права державно! та 
комунально! власносл», ст.25, ст.60 Закону Укршни «Про ьасцеве
самоврядування в Укршш», керуючись постановою Кабшету M m icTpiB  Украши 
вщ 21.09.1998 №1482 «Про передачу об’екпв права державно! та комунально! 
власносп», на тдстав1 р1шення Миколапзсько! обласно! ради в1д 23.02.2017 
№25 «Про надання згоди на безоплатну передачу цшсного майнового комплексу 
обласного комунального тдприемства «Микола!воблтеплоенерго» 3i спшьно! 
власносп територ1альних громад cm, селищ, m ict МиколаТвсько! област1 у 
комунальну власшсть територ1ально! громади м.Миколаева та вихщ 31 склад)' 
засновниив обласного комунального тдприемства «МиколаТвоблтеплоенерго», 
р1шення МиколаТвсько! мкько! ради вщ 13.09.2017 №24/5 «Про надання згоди на 
прийняття до комунально! власносп територ1ально! громади м.Миколаева 
цшсного майнового комплексу обласного комунального тдприемства 
«Микола!воблтеплоенерго» 3i сшльно! власносп територ!альних громад сш, 
селищ, мют Микола!всько! обласп" (3i змшами вщ 21.12.2017 № 32/21), 
в1дпов1дно до рннення виконкому Микола!всько! м1сько! рад вщ 26.09.2017 
№754 «Про створення KOMici! з прийняття-передач1 ц1л1сного майнового 
комплексу обласного комунального тдприемства «МиколаТвоблтеплоенерго» до 
комунально! власносп територ1ально! громади м.Миколаева» (з1 змшами в!д
26.01.2018 №86), до комунально! власносп територ!ально! громади м. Миколаева 
передаеться цшсний майновий комплекс обласного комунального тдприемства 
«МиколаТвоблтеплоенерго».

Передачу здшснюе м1ська KOMicia, створена вищезазначеним ршенням 
виконкому МиколаТвськоТ мкькоТ ради вщ 26.09.2017 № 754 (з1 змшами вщ
26.01.2018 №86).

1. Передач! до комунально! власносп територ!ально! громади 
м. Миколаева тдлягае цшсний майновий комплекс обласного комунального 
тдприемства «Миколшвоблтеплоенерго» в складкбойлерш - 18 од., котельш- 
23 од., централ!зоваш теплов1 пункта - 18 од. зпдно з додатком 1 до акта.
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1.2. Основш засоби зпдно з додатком 2 до акта:
- кшыасть - 5183 од.;
- балансова вартють - 132 699 933,05 грн.;
- сумазносу - 93 880 762,17 грн.;
- залишкова вартасть - 38 819170,88 грн.;
1.3. fend необоротн1 матер1альш активи зпдно з додатком 3 до акта:
- кшькють - 3963 од.;
- балансова вартють - 1 385 707,51 грн.;
- сумазносу - 1 302 254,51 грн.;
- залишкова вартють - 83 453,00 грн.;
1.4. Нематер1альш активи зпдно з додатком 4 до акта:
- юлькють - 148 од.;
- балансова вартють - 337 558,41 грн.;
-сум азн осу  - 161 025,98 грн.;
- залишкова вартють - 176 532,43 грн.;
1.5. Каштальш швестицп -  43 156,00 тис. грн. зпдно з додатком 5 до акта.
1.6. Виробшга запаси -  5 011,00 тис. грн. зпдно з додатком 5 до акта.
1.7. Незавершене виробництво -  106,00 тис. грн. зпдно з додатком 5 до акта.
1.8. Готова продукщя - 197,00 тис. грн. зпдно з додатком 5 до акта.
1.9. Дебггорська заборгованють за гтродукцпо, товари, роботи , послуги -  

156 277,00 тис. грн. зпдно додатком 5 до акта.
1.9.1 Дебгторська заборгованють за виданими авансами -  1 258,00 тис. 

грн. зпдно додатком 5 до акта.
1.9.2 Дебнорська заборгованють за розрахунками з бюджетом -  40 891,0, 

тис. грн. згщно з додатком 5 до акта.
1.9.3 1ннд оборотш активи -  64 670,00 тис. грн. зпдно з додатком 5 до акта. 
1.40. Гротш та lx екв1валенти - 30 609,00 тис. грн. зпдно з додатком 5 до

акта.
1.11 .Витрати майбутшх пер!од1в -279,00 тис. грн. зпдно з додатком 5 до

акта.
1.12. Зареестрований (пайовий) каштал -  53 984,00 тис. грн., зпдно з 

додатком 5 до акта.
1.13. Каштал у дооцшках -  12 602,00 тис. грн. зпдно з додатком 5 до акта.
1.14. Додатковий каштал -  100 104,00 тис. грн. зпдно з додатком 5 до акта.
1.15. Непокритий збиток- 138 309,00 тис. грн. зпдно з додатком 5 до акта.
1.16. Вилучений каштал -  1 944,00 тис. грн. зпдно з додатком 5 до акта.
1.17. Кредиторська заборгованють за продукцно, товари, роботи, послуги -  

282 377,00 тис. грн. зпдно з додатком 5 до акта.
1.18. Поточш зобов’язання за розрахунками з бюджетом -  12 309,00 тис. 

грн. зпдно з додатком 5 до акта.



1.19. Поточна кредиторська заборговашсть за одержаиими авансами -  
i 3 368,00 тис. грн. зг1дно з додатком 5 до акта.

1.20. 1нша поточна заборговашсть -  48 405,00 тис.грн. зпдно додатком 5 до
акта.

1.21. Заборговашсть по заробггнш плат1 -  2 458,00 тис. грн. зпдно з 
додатком 5 до акта.

1.22. Поточна кредиторська заборговашсть за довгостроковими 
зобов’язаннями -  795,00 тис. грн. зпдно з додатком 5 до акта.

1 .23 .1шш довгостроков1 зобов’язання -  67 233,00 тис. грн. зпдно з додатком 
5 до акта.

1.24. Доходи майбутшх перюд1в -  18,00 тис. грн. зпдно з додатком 5 до
акта.

1.25. Поточш забезпечення -  6 350,00 тис. грн. зпдно з додатком 5 до акта.

Висновки:
Наявшсть майна станом на 01.03.2018 шдтверджена материалами KOMici'T з 

його швентаризацп, яка створена наказом ОКП «МиколаТвоблтеплоенерго» в!д
20.02.2018 № 92 «Про проведения швентаризащ'Т майна шдприемства в 2018 
рощ», та звном про проведения виб1рково! ф1зичноТ перев!рки наявност! та стану  
матер1альних актив1в ОКП «МиколаТвоблтеплоенерго» 20-30 листопада 2017 
року, який виконано аудиторською ф1рмою «Сшльна Справа» (станом на 
01.10.2017).

Стан майна ципсного майнового комплексу обласного комунального 
тдприемства «МиколаТвоблтеплоенерго». що передасться до комунально'Т 
власност! територ1ально'Т громади м.Миколаева, задовшьний, вщповщае 
саштарним та техн1чним вимогам.Враховуючи термш ексштуаташ'Т зазначених 
основних фощцв, вони потребують кап1тального та поточного ремонту.

ПропозицН:
КПрийняти ц1л1сний майновий комплекс обласного комунального 

тдцриемства "МиколаТвоблтеплоенерго" до комунально'Т власност! 
територ1альноТ громади м. Миколаева у наявному стань

2. Обласному комуналыюму пщприемству "МиколаТвоблтеплоенерго” 
передати техшчну та обл1кову документарно майна, яке передасться до 
комунально'Т власносп територ1альноТ громади м. Миколаева.

Додатки:
1. Перел1ки майна обласного комунального шдприемства 

"МиколаТвоблтеплоенерго", яке передасться до комунально'Т власност! 
територ1алыго'Т громади м. Миколаева (додатки 1-5).

2. Передавальний баланс ципсного майнового комплексу обласного 
комунального тдприемства "МиколаТвоблтеплоенерго" з пояснювалъяою 
запискою до балансу станом на 01.03.2018 (додаток 6).

3. Коп1я статуту ОКП «МиколаТвоблтеплоенерго» (додаток 7).
4. К отя  договору оренди ципсних майнових теплоенергетичних комплекЫв, 

що е власшстю територ1ально'Т громади м. Микола'Тв, вщ 01.07.2004 (додаток 8).



5. Передне договорёв оренди нерухомого майна, що належить до стльно '1 
BJiacHocxi територёальних громад cur, селищ, MicT Миколаёвсъко! обласи 
(додаток 9),

6. Розпорядження Мшсолаёвсько! обласно! адмпйстрацп вщ 13.06.2017 
№ 2'16-рк «Про тимчасове виконання обов’язюв директора ОКП 
«Миколшвоблтеллоенерго» (додаток 10).

7. Konia Зв1ту про проведения виб1рково! фпично! перев1рки наявност1 та
стану матереальних актив1в обласного комунального гадприемства
«Миколшвоблтеплоенерго» аудиторсько!' ф1рми «Спшьна справа» (додаток 11).

8. ЗвН про направления зашгпв контрагентам обласного комунального 
шдприемства «Миколашоблтеплоенерго» щодо наявност1 заборгованост1 на 01 
жовтня 2017 року (додаток №12).

9. Передне земельних д1лянок по об’ектам ОКП «Миколашоблтеплоенерго» 
(додаток №13).

10. Матер1али комш! з швентаризацн обласного комунального тдприемства 
"Миколаёвоблтеплоенерго" станом на 01.03.2018, що передаеться до комуналыю! 
власносп територ1ально! громади м.Миколаева.

Заступник MicbKoro голови

Члени комйсп

Ю.Б.Степанець

Начальник вёддшу економ1чного 
анал1зу та ефективного використання 
бюджетних коптив управл1ння 
еКономши та швестицш 
департаменту економ1чного розвитку 
Миколашсько! гщсько! ради

Начальник управлшяя з питань майна 
комунальяо! власносп облает 
департаменту економёчного розвитку 
та реионально! нолггики 
Миколаёвсько! облдержадм1щстрацп

О.В.Бернага

. 1
О.В.Вщша

Нач альник виробничо-техшчного 
глддьту ОКП
«Миколашоблтеплоенерго»

Начальник управления комунального 
майна МиколаТвськоё мёськоё ради

Г.Г.Воронов

Ю.В.Гавриш


