
          

 
 
 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 
VІ СКЛИКАННЯ 

СЕСІЯ 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
25.01.12 р.            № 26/20 
 
Про надання згоди на прийняття у 
комунальну власність терито-
ріальної громади міста об’єкта 
"Нова сучасна спортивна споруда 
зі штучним льодом" у районі          
вул. Набережної Заводської 
(Ленінський район)   
 
 

 Розглянувши лист Державного підприємства "Льодові арени" від 12.10.11 
вх. № 14/581 щодо надання згоди на передачу об’єкта "Нова сучасна спортивна 
споруда зі штучним льодом" у районі вул. Набережної Заводської (Ленінський 
район) з державної у комунальну власність територіальної громади міста 
Дніпропетровська, враховуючи лист управління у справах молоді та спорту 
Дніпропетровської міської ради від 12.12.11 вх. № 8/6415 щодо зарахування 
зазначеного об’єкта на баланс Комунального підприємства "Молодіжне творче 
об’єднання" Дніпропетровської міської ради та керуючись законами України 
"Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності", "Про 
місцеве самоврядування в Україні", міська рада 

В И Р І Ш И Л А:  

1. Надати згоду на прийняття у комунальну власність територіальної 
громади міста об’єкта "Нова сучасна спортивна споруда зі штучним льодом" у 
районі вул. Набережної Заводської (Ленінський район). 

2. Комісії з питань прийняття об’єктів у комунальну власність терито-
ріальної громади міста, після отримання згоди від органу, уповноваженого 
управляти державним майном, здійснити в установленому порядку дії стосовно 
підписання акта приймання-передачі об’єкта (п.1 цього рішення). 

 3. Державному підприємству "Льодові арени" (Халаджі М.О.) після 
виконання п. 2 цього рішення передати об’єкт (п.1 цього рішення) на баланс  
КП  "Молодіжне творче об’єднання ". 



 4. КП "Молодіжне творче об’єднання " (Басова Н.В.): 
4.1. Прийняти на баланс об’єкт (п.1 цього рішення) та внести відповідні 

зміни до бухгалтерського обліку. 
 4.2. У місячний термін після прийняття на баланс об’єкта (п. 1 цього 

рішення) надати до департаменту корпоративних прав та правового 
забезпечення Дніпропетровської міської ради інформаційні відомості за 
встановленою формою для внесення змін до Реєстру об’єктів права 
комунальної власності територіальної громади міста Дніпропетровська.  

4.3. Підготувати документи для оформлення та реєстрації в установ-
леному порядку права комунальної власності територіальної громади міста, в 
особі Дніпропетровської міської ради, на об’єкт (п.1 цього рішення). 

5. Департаменту корпоративних прав та правового забезпечення Дніпро-
петровської міської ради (Величко О.В.) внести зміни до Реєстру об’єктів права 
комунальної власності територіальної громади міста Дніпропетровська згідно з 
наданими інформаційними відомостями. 

6. Комунальному підприємству "Дніпропетровське міжміське бюро 
технічної інвентаризації" (Кривошеєва Т.Р.) зареєструвати в установленому 
порядку право комунальної власності за територіальною громадою міста, в 
особі Дніпропетровської міської ради, на об’єкт (п.1 цього рішення). 

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії 
міської ради з питань комунальної власності (Гуфман Г.Л.), з питань освіти, 
культури та спорту (Павелко А.В.)., першого заступника міського голови 
Крупського А.Ф. і заступника міського голови Зайцеву І.Г. 
 

 
 Міський голова                                                                          І.І. Куліченко 

 
  
 
 
 
 



Питання розглянуто на засіданні виконкому міської ради _________(протокол №____)  
 
Начальник управління діловодства 
міської ради         К.І. Забіяка 

Проект рішення підготував: 
Директор департаменту корпоративних прав 
та правового забезпечення міської ради     О.В. Величко 
 

Завізували: 
Секретар міської ради        М.В. Романенко  
Перший заступник міського голови     А.Ф. Крупський 
Перший заступник міського голови     І.М. Циркін 
Заступник міського голови - 
керуючий справами виконкому      М.М. Отченко 
Заступник міського голови       І.Г. Зайцева 
Голови постійних комісій міської ради:              О.М. Бєляєв 

Г.І.   Булавка 
О.П. Григорук 
Г.Л. Гуфман 
С.В. Єпіфанцева 
Є.В. Жадан  
В.О. Момот  
Є.В. Морозенко 
Н.О. Начар'ян 
А.В. Павелко 
Н.В. Стародуб 
І.О. Ярошенко 

Директор фінансово-економічного 
департаменту міської ради      І.П. Дробітько 
 
Директор департаменту забезпечення  
діяльності міської ради - апарату міської 
ради, начальник управління забезпечення  
депутатської діяльності       Є.В. Кіньшаков 
 
Коректор          С.М. Мильникова 

  



ПЕРЕЛІК 
посадових осіб та виконавчих органів міської ради, яким 

розіслано рішення міської ради  
   

Рішення: Про надання згоди на 
прийняття у комунальну власність 
територіальної громади міста об’єкта 
незавершеного будівництва – 
спортивно-технічної бази по вул. 
Набережній Заводській, 78 - Б  
від_______________ № ___________ 

 
 

 
№ п/п Найменування виконавчого органу міської ради, прізвище 

посадової особи 
Примітка 

1. Крупський А.Ф 1 екз. 
2. Департамент корпоративних прав та правового 

забезпечення міської ради у т.ч. Управління державної 
охорони при ГУМВС України в Дніпропетровській 
області, МКП " Спеціалізована ремонтно-будівельна 
дільниця" 

3 екз. +1 екз.+ 
1 екз. 

3. Медведчук В.М. 1 екз. 
4. Гуфман Г.Л. 1 екз. 
   
   
   

 
 
 
 
Перелік розсилки надав головний спеціаліст 
відділу з обліку та використання комунальної 
власності управління комунальної  власності ____________ О.В. Чорна 

744 62 55 
 

Розсилка проведена  "___"_____________________ 
 
 
Сектор розпорядчої документації   
управління діловодства міської ради   __________________________________ 

 
 
 
  


