
ПРОТОКОЛ № 12 
постійної комісії міської ради з пит 

власності, енергозбереження т
ань комунальної 
а законності

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

Відсутні: 1. Лигін О. П., 2. Буря К. М.

Запрошені:
> Каховський Олександр Миколайович -  директор 

«Управління з організації контролю за благоустрою об’єк

17.05.2016,10.00

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про інформацію щодо діяльності КП «Управління з організації контролю за 
благоустрою об’єктів сфери відпочинку».

2. Про питання порядку денного восьмої чергової сес 
перелік питань).

3. Про профільні питання комунальної власності.
4. Різне.

1. СЛУХАЛИ:
Про інформацію щодо діяльності КП «Управління 

благоустрою об’єктів сфери відпочинку».

КП міської ради 
тів сфери відпочинку»

сії міської ради (основний

з організ

Виступив:
> Каховський Олександр Миколайович -  над; 

діяльності КП «Управління з організації контролю за бла 
відпочинку».

про

вч

ВИРІШИЛИ:
Направити лист заступнику міського голов 

виконавчих органів, директору департаменту економік 
бюджету міської ради (Міллеру В. В.) про розгляд 
коштів з бюджету для забезпечення КП «Управління 
благоустроєм об’єктів у сфері відпочинку, спожи 
інтелектуальної власності» позиціями ТМЦ:

- GPS- геодезичний комплекс -  2 од.;
- Маніпулятори з вантажопідйомністю від 6 до
- Обчислювальна та офісна техніка робочс}г 

комунального підприємства -  згідно додатка;
- Безпілотний повітряний апарат (коптер) для 

МАФів на місцевості -  1 од.;

ацп контролю за

ав інформацію стосовно 
гоу строф» об’єктів сфери

и з пи 
и, фіна^ 
позицій 
організа 
ого рип

0 тон -  2
О МІСЦД

тань діяльності 
сів та міського 
щодо виділення 
ції контролю за 
ку та захисту

од.;
співробітника

візуалізацп розміщення



ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно.

2. СЛУХАЛИ:
Про питання порядку 

(основний перелік питань).
денного восьмої чергової сесії міської ради

п. 2.7. «Про продаж на земельних торгах земельні 
ківській у районі буд. № 234 (Соборний (Жовтневий) р; 

ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно.

ВИРІШИЛИ:
п. 2.1. «Про звіт про виконання міського бюджету за І квартал 2016 року» - 

узгоджено
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно.
п. 2.3. «Про внесення змін до рішення міської ради від 24 

"Про фінансову підтримку комунальних підприємств 
громади міста Дніпропетровська"» - узгоджено.

ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

01 ділянки 
айон)» - узгоджено

.07.2013 № 6/37 
(закладів) територіальної

по вул. Мандри-

п. 2.8. «Про продаж ТОВ "АЛЬЯНС СИНТЕЗ", код ЄДРП 
власність земельної ділянки по вул. Адміральській, 71 
(Бабушкінський) район) по фактичному розміщенню нежитло 
споруд» - узгоджено

ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

п.4.2. «Про надання згоди на прийняття 
територіальної громади міста об'єктів нерухомого майк 
визначеним майном для розміщення внутрішньо переміще 

ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

п. 5.2. «Про внесення змін до рішення міської ра)іи від 29 
"Про затвердження заступників міського голови" шліхом викл 
редакції» - узгоджено.

ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

п. 5.7. «Про затвердження Статуту КП "Гідроспоруди" у ^овій редакції» 
узгоджено.

ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

п.5.9. «Про внесення змін до рішення міської раки від 13 
"Про реорганізацію та створення комунальних підпрг 
міської ради" - узгоджено.

ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

п. 5.10. «Про затвердження Положення про департамент економіки, фінансів 
та міського бюджету Дніпропетровської міської ради» - ) згоджене 

ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

ОУ 37988490, у 
Шевченківський 
вих будівель та

комунальну власність 
а разом із індивідуально 
них осіб» - узгоджено.

02.2016 № 7-3/1 
адення у новій

.04.2016 № 30/6 
ємств Дніпропетровської



п. 5.11. «Про затвердження Положення про Департамент по роботі з 
активами Дніпропетровської міської ради» - узгоджено.

ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно

п. 5.13. «Про затвердження Положення про до 
охорони навколишнього середовища Дніпропетровської 

узгоджено.
ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно 

3. СЛУХАЛИ:
Про профільні питання комунальної власності тери

ВИРІШИЛИ:
3.1. У ході перевірки (виїзду) постійною комісією з пиГ 

власності, енергозбереження та законності об’єкту комунальн 
майна розташованого за адресою: вул. Сімферопольсь са, 19 вик 
умов договору оренди від 14.12.2012 № 538-ДКП/12 термін 
30.11.2015 р., виявлено порушення істотної умови договору у 
використання орендованого приміщення орендарем, а саме 
офісного приміщення. Зазначене цільове використання - побутове 
не відповідає дійсності.

Доручили підпорядкованому Вашому департаменту гол 
комісії з припинення як юридичної особи КП «БЮРО» та «МКП 
ремонтно-будівельна дільниця" (Турчак А. М.' здійснц 
нежитлового приміщення за адресою: вул. Сімферопольська, 19.

3.2. Повторно розглянувши матеріали стосовно
ренди комунального майна за адресою:

партамепт транспорту та 
міської ради» -

оріальної громади міста.

ань комунальної 
ого нерухомого 
онання істотних 
дії якого сплив 
астині цільового 
під розміщення 
обслуговування,

ові ліквідаційної 
"Спеціалізована 
ти обстеження

переукладання договору

№
п/п

Адреса оренди: Загальна 
(кв.м

площа

1.
м. Дніпропетровськ, 
просп.. Газети «Правда», 42, на 2-му 
т аЗ-му поверхах 5-ти поверхового 
будинку________________________

1040, 0 йв.м

вирішили погодити переукладання договору оренди комунального майна 
строком на 1 рік.

ГОЛОСУВАЛИюдноголосно.

3.3. Повторно розглянувши матеріали стосовно переукладення договору
оренди на новин термін за адресою:

№
п/п

Адреса оренди: Загальна 
(кв.м

площа
і

і. ж/м Тополя-3, буд.З 183,30



2. вул.Вакуленчука, 7 73,90

укла
раду
В И К С

орен
уста
кош
майї

бала

таке

надає погодження на здійснення департаментом 
дення на новий термін за умови орендної ставки зі 
від 29.02.2012 № 8/21 «Про затвердження Методи 

»ристання плати за оренду комунального нерухомог з 
ідарем нерухомого майна за цільовим призначенням 
нов, ломбардів, бірж, брокерських, дилерських, Н Е  

'ор (агентств нерухомості), банкоматів -  30% зі 
за визначеної незалежною оцінкою.

У разі незгоди орендаря, передати зазначені: 
нсоутримувачу з подальшим переданням в оренду на

ГОЛОСУВАЛИюдноголосно.

3.4. щодо передачі в оренду нерухомого майна г

В І Д П О В І Д І

лдно з : 
ки розрі 
майна»
-  розміїї 
іклерсьц 
д вартої

приміц
конкурс

іа конку

[НИХ дій щодо їх 
діленням міської 
іхунку і порядку 
лід використання 
іення фінансових 
их, рієлторських 
;ті орендованого

ення на баланс 
них засадах.

зсних засадах, як
, що погоджено:

№
п/п

Адреса об’єкту КЕігальна г 
(кв.м

їлоща
)

1. вул. Робоча, 75 (ТРП-15) 20,3(

ниж

ГОЛОСУВАЛИюдноголосно.

3.5. щодо переукладання договорів оренди нерухоїлого майна, по
ченаведеним адресам:

№
п/п

Адреса об’єкту Т
4 Еігальна г 

(кв.м
лоща

1 вул. Набережна Перемоги, 5 602,2 (з яких 101,2
П О Г О Д И Н

постійно, 501- 
но)

ниж

ГОЛОСУВАЛИюдноголосно.

3.6. щодо переукладання договорів оренди нерухоїмого майна, по
ченаведеним адресам:

№
п/п

Адреса об’єкту Зеігальна г 
(кв.м

їлоща

1 вул. Космічна, 10 26,8

2 вул. Семафорна, 16 15,877

3 вул. Саранська, 2А 18,72



4 вул. Воронцова, 29 20, б:)

енер
ВИВІ

корг
запр

майї

постійна комісія міської ради з питань 
ігозбереження та законності залишає на розпи д 
іення.

Доручити голові комісії з припинення як юриди 
юративних прав та правового забезпечення міоьі 
осити орендарів на засідання постійної комісії місько 

ГОЛОСУВАЛИюдноголосно.

3.7 щодо надання погодженя на укладаня догої

комунар 
для б і

чної ос<р 
шї раді] 
і ради.

ЮОУ ООІ

іьної власності, 
льш детального

би департаменту 
л (Буря К. М.)

їн д и  нерухомого
за, по нижченаведеним адресам:

№
п/п

Адреса об’єкту :іагальна г 
(кв.м

тоща
)

1 вул. Березинська, 60 404, 80

2 вул. Березинська, 60 СУ1 о О 0

3 вул. Червона, 21-а зз, к!)

постійна комісія міської ради колегіально вирішила 

ГОЛОСУВАЛИ:одноголосно.

6. СЛУХАЛИ:
Різне.

6.1. Про розгляд кандидатури на посаду д 
підприємства «Дніпропетровська муніципальна енергосер 

Комісія уважно розглянула подання міського голови 
посаду директора КП ««Дніпропетровська муніці 
компанія».

ВИРІШИЛИ:
Погодити кандидатуру Головахи Тимура Анатолійоз 

КП ««Дніпропетровська муніципальна енергосервісна ксг\,

Голосували: одноголосно.

Виступив:
> Федоренко В. В. -  проінформував про черго] 

відбудеться 18.05.2016р. о 10.00;
ВИРІШИЛИ:

Інформацію прийняти до відома.

Голова постійної комісії "
ч

Секретар комісії <■

ПОГОДИ!

иректор 
вісна ко
СТОСОВНІ
-шальна

ича на г 
іпанія».

зу| сесію

'И.

і Комунального 
мпанія».
» призначення на 

енергосервісна

осаду директора

міської ради,яка

В. В. Федоренко 

4 О. П. Лигін



до протокол] 

ФОРМУЛЯР
реєст рації присутніх депутатів і 

пост ійної ком ісії м іської ради з питань кої 
енергозбереж ення та законі

за

а :
іун
юс

ісіданн

засідай
альної
ті

Додаток 
я постійної комісії

ні
власності,

17.05.2016

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

1 Федоренко Володимир Володимирович

2 Буря Катерина Миколаївна

3 Лигін Олександр Павлович

4 Верба Віталій Миколайович
У

-  ^
5 Луценко Наталя Олександрівна ^ ш —
6 Головаха Павло Володимирович


