
 
У К Р А Ї Н А 

Чернівецька міська рада 
___ сесія VІ скликання 

Р І Ш Е Н Н Я  
_________  № _____                    м.Чернівці    

 

Про участь у створенні спільного підприємства у формі 
товариства з обмеженою відповідальністю «Льодова арена» 

 
Відповідно до статей 26, 60 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статті 79 Господарського кодексу України  та 
розглянувши пропозиції комісії з розгляду питання виконання умов 
договору про спільну діяльність від 10.07.2007 р. №2131-юр та 
приватного підприємця Польового П.Ю, міська рада 

 
В И Р І Ш И Л А :  

 
1. Передати з балансу управління по фізичній культурі та спорту 

міської ради  в статутний фонд міського комунального підприємства 
Центральний парк культури і відпочинку імені Т.Г.Шевченка відкриту 
спортивну арену з подвійним функціонуванням (взимку – льодовий 
майданчик, влітку – тенісні корти) на вул.О.Гузар загальною площею 
3488,20кв.м, первісною вартістю 3 718 444(три мільйони сімсот вісімнадцять 
тисяч чотириста сорок чотири)грн., балансовою вартістю 3 718 444 грн., сума 
зносу станом на 01.01.2012р. складає 5 113 56 (п’ять мільйонів сто 
тринадцять тисяч п’ятдесят шість) грн., залишковою вартістю 3 207 088 (три 
мільйони двісті сім тисяч вісімдесят вісім) грн. 
 
             2.  Дозволити міському комунальному підприємству Центральний 
парк культури і відпочинку імені Т.Г.Шевченка виступити співзасновником 
спільного підприємства товариства з обмеженою відповідальністю  
«Льодовий арена» майном, що є власністю територіальної громади 
м.Чернівців, яке зазначене в пункті 1 цього рішення разом з приватним 
підприємцем Польовим П.Ю. 
  
         3. Дозволити комунальному підприємству Центральний парк 
культури та відпочинку імені Т.Г.Шевченка (Венгринюк Ю.З.) внести 
до статутного фонду спільного підприємства у формі товариства з 
обмеженою відповідальністю «Льодова арена»  приміщення, яке 



знаходиться на вул.О.Гузар,1, загальною площею 3484,4 кв.м., 
визначеною шляхом експертної оцінки. 
 
        4. Департаменту економіки міської ради (Хімійчук С.М.) 
оголосити, провести конкурс по відбору суб’єкта оціночної діяльності 
для здійснення незалежної оцінки приміщення, замовити рецензування 
звіту та затвердити звіт про незалежну оцінку приміщення, 
розташованого на вул.О.Гузар,1  м.Чернівці,  загальною площею 
3488,20 кв.м. 
 

5. Виконавчому комітету міської ради погодити редакцію Статуту,  
який буде вноситись на розгляд зборів засновників спільного 
підприємства товариства з обмеженою відповідальністю «Льодова 
арена». 

 
6. Умовами Статуту передбачити, що: 

• Приміщення, яке буде передане від комунального підприємства 
Центральний парк культури та відпочинку імені Т.Г.Шевченка 
(Венгринюк Ю.З.) в якості внеску в статутний фонд не може бути 
предметом застави, іпотеки та відчуження. 

• Спортивну арену використовувати за призначенням, визначити 
незмінність напрямку її використання. 

7. Організацію виконання цього рішення покласти на юридичне 
управління (Шиба О.М.), управління фізкультури та спорту (Дяконюк С.В.) 
та начальника управління культури  міської ради (Волинець Г.І.).   

8. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 
міської ради з питань бюджету та фінансів.  

 
Секретар Чернівецької міської ради   В.Михайлішин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Виконавець:  
Начальник юридичного управління              О. Шиба 
міської ради        «____»________2012 
 
Погоджено: 
Заступник міського голови        В. Тимофєєв 
з питань діяльності виконавчих органів    «____»________2012 

 
Заступник міського голови       П. Ротар 
з питань діяльності виконавчих органів    «____»________2012 
 
Заступник міського голови       О. Паскар 
з питань діяльності виконавчих органів    «____»________2012 
 
Начальник відділу організаційної     У.Онуфрійчук 
роботи та контролю міської ради     «____»________2012  
 
Начальник управління фізкультури     С.Дяконюк 
та спорту міської ради      «___»________2012 
 
Голова постійної комісії міської ради     Р. Білик 
з питань бюджету та фінансів     «____»________2012 
 
 


