
ПРОТОКОЛ № 8
постійної комісії міської ради з питань комунальної 

власності, енергозбереження та законності

06.04.2016,10.00

Присутні:
1. Федоренко В. В.- голова комісії.
2. Верба В. М., 3. Луценко Н. О. 4. Максюта О. М.

Відсутні: 1. Санжара О. О., 2.Лигін О. П.

Запрошений:

> Гриньов Володимир Олександрович - керівник КСК «Мустанг».

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про перегляд питань передачі з балансу на баланс комунальних 
підприємств, установ, закладів на баланс інших комунальних підприємств, 
установ, закладів нежитлових приміщень в об’єктах комунальної власності 
територіальної громади м. дніпропетровська та перегляд передачі приміщення на 
конкурсних засадах нежитлового приміщення.

2. Про проекти рішень міської ради.
3. Про питання оренди комунального нерухомого майна (вул. Нахімова, 57 

КСК «Мустанг»).
4. Різне.

1. СЛУХАЛИ:
Про перегляд питань передачі з балансу на баланс комунальних 

підприємств, установ, закладів на баланс інших комунальних підприємств, 
установ, закладів нежитлових приміщень в об’єктах комунальної власності 
територіальної громади м. дніпропетровська та перегляд передачі приміщення на 
конкурсних засадах нежитлового приміщення.

1.1. Про питання передачі в оренду на конкурсних засадах нежитлового 
приміщення (вул. Димитрова, 50)

Виступили:
> Запрошений заявник.

ВИРІШИЛИ:
Погодити передачу в оренду на конкурсних засадах нежитлового 

приміщення:



№
з/ч

Адреса об’єкту Площа (кв. м)

1 . вул. Димитрова, 50 289,0

1.2. Про питання передачі з балансу на баланс комунальних підприємств, 
установ, закладів на баланс інших комунальних підприємств, установ, закладів 
нежитлових приміщень в об’єктах комунальної власності територіальної громади 
м. дніпропетровська:

№
п/
п

Адреса Назва об’єкта
Попередній

балансоутримувач
Майбутній

балансоутримувач

1 .

вул.
Г аванська, 
11

Об’єкт
незавершеного
будівництва
дитячого
спортивного
комплексу

КП «СРБД»
МКП

«Дніпропетровський
електротранспорт»

ВИРІШИЛИ:
Повторно розглянувши та детальніше вивчивши надані матеріали (лист 

департаменту корпоративних прав та правового забезпечення міської ради від 
05.04.2016 № 11/5-116) щодо об’єктів нерухомого майна по вул. Гаванській, 11 та 
вул. Радистів, 2 (прим. 185 а) постійна комісія надає погодження зміни правового 
режиму по вул. Радистів, 2 ((прим.185 а) та передачу з балансу об’єктів 
незавершеного будівництва дитячого спортивного комплексу на баланс по вул. 
Гаванська, 11.

2. СЛУХАЛИ:
Про питання порядку денного шостої чергової сесії міської ради.

ВИРІШИЛИ:
п. 3.2. «Про внесення змін до рішення міської ради від 30.03.2016 № 30/5 

"Про Програму щодо сприяння діяльності депутатів Дніпропетровської міської 
ради на 2016 р."» - погодити.

п. 4.5 «Про надання згоди на прийняття у комунальну власність 
територіальної громади міста гуртожитку за адресою: прос. Слобожанський, 67» - 
погодити.

п. 4.3. «Про визначення балансоутримувача цілісного майнового комплексу 
кінотеатру "Січ"» - рекомендувати п. 1 проекту рішення міської ради викласти у 
новій редакції:



«1. Визнати балансоутримувачем цілісного майнового комплексу кінотеатру 
«Січ» - Комунальне підприємство «Бюро обліку майнових прав та діяльності з 
нерухомістю» міської ради».

З переліком проектів питань, які пропонуються для розгляду на п’ яту 
чергову сесію міської ради ознайомлені.

3. СЛУХАЛИ:
Про питання оренди комунального нерухомого майна (вул. Нахімова, 57 

КСК «Мустанг»),

ВИРІШИЛИ:
Погодити переукладання договору оренди комунального нерухомого майна 

від 01.07.2008 №699-УКВ/08 площею 160,5 кв. м за адресою:вул.. Нахімова, 57.

4. СЛУХАЛИ:
Різне.

- лист депутата Амур-Нижньодніпровської районної у місті ради Білашенко 
Ольги Геннадіївни від 06.04.2016 щодо передачі приладу обліку теплової енергії 
за адресою: вул. Сиворонова, 6 на баланс КП «Коменергосервіс».

ВИРІШИЛИ:
Доручити КП «Коменергосервіс» міської ради підготувати відповідне 

рішення міської ради щодо зарахування приладів обліку теплової енергії за 
адресою: вул. Сиворонова, 6 на баланс КП "Коменергосервіс".

Голова постійної комісії В. В. Федоренко

Секретар комісії О. П. Лигін



Додаток
до протоколу засідання постійної комісії

ФОРМУЛЯР
реєстрації присутніх депутатів на засіданні 

постійної комісії міської ради з питань комунальної власності, 
енергозбереження та законності

06.04.2016

№
п/п Прізвище, ім’я, по-батькові Підпис

1 Федоренко Володимир Володимирович

2 Максюта Олег Миколайович У 'х '
X  X

3 Лигін Олександр Павлович

4 Верба Віталій Миколайович /?
5 Луценко Наталя Олександрівна /

•

6 Санжара Олександр Олександрович


