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ПРОТОКОЛ № 11
засідання постійної комісії з питань реалізації державної регуляторної політики,
підприємницької діяльності та управління комунальною власністю
(II частина)
м. Бердянськ
Дата проведення: 31.03.2016 року
Місце проведення: каб. № 71 виконкому
Склад комісії: 7 чол.
Присутні: 4 чол.
Голова комісії: Братеньков І.С.
Заступник голови комісії: Мартищенко О.О.
Секретар комісії: Сушко Б.В.
Засідання постійної комісії проводив голова комісії Братеньков І.С.
Присутні члени комісії:
Безродня Ж.В.
Братеньков І.С.
Мартищенко О.О.
Путря С.В.
Відсутні члени комісії:
Білоусов А.А.
Кіосов А.Г.
Сушко Б.В.
Запрошені:
Тахтаджиєва - Поклад А.І. - начальник Управління комунальної власності
Порядок денний:
1. Про розгляд проектів рішень, що виносяться на сесію Бердянської міської ради від
31.03.2016.
2. Розгляд заяв, звернень, листів щодо наповнення питань порядку денного сесії
Бердянської міської ради.
3. Різне.
СЛУХАЛИ:
Про включення до порядку денного засідання комісії в пункт № 1 “Про розгляд
проектів рішень, що виносяться на сесію Бердянської міської ради від 31.03.2016”
додаткового питання:
4. Проект рішення № 20 “Про надання згоди на передачу житлових будинків на баланс
об'єднань співвласників багатоквартирних будинків”.
(Доповідач: Тахтаджиєва-Поклад А.І. – начальник Управління комунальної власності)
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ВИСТУПИЛИ:
Братеньков І.С.
Тахтаджиєва - Поклад А.І.
ВИРІШИЛИ:
Включити до порядку денного засідання комісії в пункт № 1 “Про розгляд
проектів рішень, що виносяться на сесію Бердянської міської ради від 31.03.2016”
додаткове питання:
4. Проект рішення № 20 “Про надання згоди на передачу житлових будинків на
баланс об'єднань співвласників багатоквартирних будинків”.
(Доповідач: Тахтаджиєва-Поклад А.І. – начальник Управління комунальної
власності)
Голосували: «за» - одноголосно.
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.
СЛУХАЛИ:
Про порядок денний засідання комісії.
ВИСТУПИЛИ:
Братеньков І.С.
ВИРІШИЛИ:
Затвердити порядок денний засідання комісії.
Голосували: «за» - одноголосно.
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.
1. Про розгляд проектів рішень, що виносяться на сесію Бердянської міської ради від
31.03.2016.
По першому питанню порядку денного:
СЛУХАЛИ:
1. Проект рішення № 23 “Про припинення діяльності юридичної особи комунального
підприємства Бердянської міської ради „Бердянське узбережжя” шляхом реорганізації
(приєднання)”.
ВИСТУПИЛИ:
Братеньков І.С.
Тахтаджиєва - Поклад А.І.
ВИРІШИЛИ:
Проект рішення № 23 “Про припинення діяльності юридичної особи
комунального підприємства Бердянської міської ради „Бердянське узбережжя”
шляхом реорганізації (приєднання)” викласти в новій редакції:
1. Внести зміни до назви проекту рішення «Про реорганізацію комунальних
підприємств».
2. Доповнити преамбулу проекту рішення ст.110, 112 Цивільного кодексу України,
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ст. 59 Господарського кодексу України, виключити ст. 104, 106, 107 Цивільного кодексу
України.
3. Пункт 1 рішення викласти в новій редакції: «Припинити діяльність юридичної
особи комунального підприємства Бердянської міської ради «Бердянське узбережжя»
(код ЕДРПОУ 35104755) шляхом ліквідації.
4. Пункт 3 рішення викласти в новій редакції: «Ліквідацію юридичної особи
(суб’єкта господарювання) комунального підприємства Бердянської міської ради
«Бердянське узбережжя» провести згідно з вимогами чинного законодавства України.
5. Пункт 5 рішення викласти в новій редакції: «Доручити комунальному
підприємству Бердянської міської ради «Рятувально-водолазна служба» здійснювати
наступні функції:
- організація і контроль за утриманням і поточний ремонт зливних канав;
- організація ремонту шляхів, тротуарів;
- надання транспортних послуг підприємствам і населенню;
- утримання шляхопроводів, берегоукріплювальних споруд;
- комерційна діяльність;
- надання ремонтно-будівельних послуг підприємствам і населенню;
- надання послуг по ремонту техніки і обладнання підприємствам і населенню;
- профілактичні заходи щодо недопущення підтоплень;
- утримання міських пляжів;
- інші види діяльності не заборговані діючим законодавством України за умови
обов’язкового збереження основного профілю діяльності.
6. Пункт 6 рішення викласти в новій редакції: «Заступнику міського голови
Лимарчуку С.В. та начальнику Управління комунальної власності ТахтаджиєвійПоклад А.І. в межах наданих повноважень підготувати та внести на чергову сесію
Бердянської міської ради проект рішення щодо внесення доповнень до Статуту
комунального підприємства Бердянської міської ради «Рятувально-водолазна
служба», визначених у пункті 5 цього рішення.
Голосували: «за» - одноголосно.
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.
По першому питанню порядку денного:
СЛУХАЛИ:
4. Проект рішення № 20 “Про надання згоди на передачу житлових будинків на
баланс об'єднань співвласників багатоквартирних будинків”.
ВИСТУПИЛИ:
Братеньков І.С.
Тахтаджиєва - Поклад А.І.
ВИРІШИЛИ:
Проект рішення № 20 “Про надання згоди на передачу житлових будинків на
баланс об'єднань співвласників багатоквартирних будинків” підтримати з
доповненням, а саме: п.1.7. ОСББ «Франко 32» житлового будинку, без нежитлових
приміщень, які не призначені для забезпечення експлуатації будинку та побутового
обслуговування мешканців будинку, розташованого за адресою: м. Бердянськ,
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вул. Франка, 32, який знаходиться на балансі товариства з обмеженою
відповідальністю «Керуюча компанія «КомЕнерго-Бердянськ».
Підстава: рішення загальних зборів ОСББ «Франко 32» (протокол б/н від
19.01.2016, заява керуючого правлінням ОСББ Бойка О.В. від 29.03.2016 № 1 (вх. вик.
від 29.03.2016 № 1790/41-01).
Голосували: «за» - одноголосно.
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Голова комісії

І. С. Братеньков

