
П р и л у ц ь к а   м і с ь к а   р а д а
Ч Е Р Н І Г І В С Ь К О Ї    О Б Л А С Т І

В  И  К  О  Н  А  В  Ч  И  Й      К  О  М  І  Т  Е  Т
проект   Р І Ш Е Н Н Я

                                  2017 року місто Прилуки №___

Про відчуження, передачу та списання майна

Відповідно до пункту 1 частини «а» статті 29 Закону України «Про місцеве
самоврядування  в  Україні»,  розглянувши  доповідну  записку  начальника  відділу
комунальної  власності  міської  ради  ІВЧЕНКА  В.В.,  звернення,  підприємств,
установ та організацій, виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Дозволити комунальному підприємству «Прилукитепловодопостачання»
відчуження, відповідно до вимог чинного законодавства України:

1.1.  Автомобіля  ЗИЛ  130  ГЯ  КС-3575А  (державний  №00-82  ЧНО,  рік
введення в експлуатацію – 1988, інвентарний №946).

1.2. Автомобіля ЗИЛ 133 ГЯ КС (державний №СВ 01-28 АС, рік введення в
експлуатацію – 1992, інвентарний №1429).

2. Затвердити початкову ціну продажу:
2.1 Автомобіля ЗИЛ 130 ГЯ КС-3575А (державний №00-82 ЧНО) у розмірі

106424,00 грн. (сто шість тисяч шістсот двадцять чотири гривні 00 копійок) з
урахуванням ПДВ.

2.2.  Автомобіля ЗИЛ 133 ГЯ КС (державний №СВ 01-28 АС)  у  розмірі
140  091,00  грн.  (сто  сорок  тисяч  дев’яносто  одну  гривню  00  копійок)  з
урахуванням ПДВ.

3.  Комунальному  підприємству  «Прилукитепловодопостачання»
(ГАВРИШ А.А.) здійснити заходи щодо відчуження майна.

4.  Передати  на  баланс  комунальоного  підприємства  «Міськсвітло»
контейнери  для  квітів  «Термочаша» у  кількості  60  шт.  загальною  вартістю
38880,00 грн., що перебувають на балансі виконавчого комітету міської ради.

5.  Комунальному  підприємству  «Міськсвітло» (ШАПОВАЛ Є.Д.),
здійснити заходи щодо приймання-передачі майна.

6. Укласти договір оренди нежитлових приміщень (№35-36 а) в будівлі по
вул.  Котляревського,  94  з  Державною  установою  «Центр  обслуговування
підрозділів Національної поліції України» (місто Київ, вул. Богомольця, будинок
10 , код згідно ЄДРПОУ 40108981) терміном на 2 роки 11 місяців для службового
користування,  встановивши орендну плату у розмірі 1 грн. на рік.

7.  Комунальному  підприємству  «Прилукижитлобуд»  (СИВЕНКО  В.А.)
здійснити заходи щодо приймання-передачі майна.

Примітка:  Рішення  виконавчого  комітету  міської  ради  містить  інформацію  з
обмеженим  доступом  відповідно  до  статті  6  Закону  України  «Про  доступ  до  публічної
інформації». Підлягає оприлюдненню за виключенням домашньої адреси та номеру облікової
картки платника податків у підпункті 8.1. у пункті 8.

Начальник відділу комунальної  власності міської ради             В.В.Івченко



8.  Затвердити протокол №2 засідання  комісії  з  проведення конкурсу  на
право укладання договору оренди нежитлового приміщення по вул. Київській,
190 (будівля гімназії №1) від 04.05.2017 (додається).

8.1.  Укласти  договір  оренди  нежитлового  приміщення  по
вул.  Київській,  190 з  МИНКОЮ Галиною Володимирівною (*)  терміном на 2
роки 11 місяців для надання освітніх послуг (погодинно).

8.2.  Орендну  плату,  відповідно  до  конкурсної  пропозиції  Минки  Г.В.,
встановити  у  розмірі  17,00  грн.  (сімнадцять  гривень  00  копійок)  на  годину  з
урахуванням ПДВ.

9.  Управлінню  освіти  міської  ради  (ВОВК  С.М.)  узгодити  графік
використання приміщення.

10. Затвердити протокол №2 засідання комісії з проведення конкурсу на
право  укладання  договору  оренди  нежитлового  приміщення  по
вул.  Вокзальній,  26  (одноповерхова  будівля  гімназії  №5)  від  04.05.2017
(додається).

10.1.  Укласти  договір  оренди  нежитлового  приміщення  в  будівлі  по
Вокзальній,  26  з  Прилуцькою  міськрайонною  громадською  організацією
«Прилуцький  курінь  імені  Івана  Сірка»  (місто  Прилуки,  вулиця  Осипенко,
будинок 37, код згідно ЄДРПОУ 37284069) терміном на 2 роки 11 місяців для
проведення занять з навчально-патріотичного виховання дітей (погодинно).

10.2. Орендну плату, відповідно до конкурсної пропозиції                ПМТО
«Прилуцький  курінь  імені  Івана  Сірка».,  встановити  у  розмірі  17,00  грн.
(сімнадцять гривень 00 копійок) на годину з урахуванням ПДВ.

11.  Управлінню  освіти  міської  ради  (ВОВК  С.М.)  узгодити  графік
використання приміщення.

12. Провести конкурс на право укладення договору оренди нежитлового
приміщення:

12.1. по вул. Костянтинівській, 185 для надання медичних послуг;
12.2. по вул. Київській, 201/1 (котельня) для розміщення базової станції

мобільного зв’язку, встановивши стартову орендну плату у розмірі 4000,00 грн.
на місяць з урахуванням ПДВ.

13. Відділу комунальної власності міської ради (ІВЧЕНКО В.В.) здійснити
заходи щодо організації конкурсів.

14. Розірвати за згодою сторін договори оренди нежитлових приміщень  в
будинках по вул. Польовій, 110 та вул. Київській, 473 з публічним акціонерним
товариством  «Державний  ощадний  банк  України
(м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г).

15.  Комунальному підприємству  «Прилукижитлобуд» (СИВЕНКО В.А.),
здійснити заходи щодо приймання-передачі майна.

16.  Дозволити  списання  основних  засобів,  що  перебувають  на  балансі
виконавчого комітету міської ради, а саме:



-  багатофункціональний  пристрій  Xerox Workcentre 3119  –  3  шт.
( інв. № №11300389, 11300401, 11300402);

- багатофункціональний пристрій Epson ТХ117, інв. № 10400489; 
- монітор Lg W1943sb , інв. № 10400500;
- монітор Samsung 17n , інв. № 11300670/1; 
- монітор Mag Lp717,     інв. № 11300715; 
- монітор Lg Flatron L1718s,  інв. № 10400416/1, 
- монітор  Samsung 710n – 3 шт.  (  інв.  № 11300406,   інв.  № 11300407,

інв. № 11300408, інв. № 11300409);
- монітор Samsung 740n,  інв. № 11300660/1; 
- монітор Samsung 940n,  інв. № 10400384; 
- монітор Samsung 943n,  інв. № 10400452;
- системні блоки – 3 шт. ( інв. №№ 10400363, 10400121, 10400119).
17.  Відділу  бухгалтерського  обліку  та  звітності  міської  ради

(ЯЦЕНКО І.М.) здійснити заходи щодо списання майна.

18.  Контроль  за  виконанням  рішення  покласти  на  заступника  міського
голови з питань діяльності виконавчих органів ради КОТЛЯРА Р.П.

Міський голова О.М.ПОПЕНКО



ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчого комітету

ПРОТОКОЛ _______________2017 року №___
04.05.2017 №2
місто Прилуки

Засідання комісії з проведення конкурсу
на право укладання договору оренди нежитлового
приміщення   по вул. Київській, 190

Заступник  голови  комісії -  начальник  відділу  комунальної  власності  міської  ради  
Івченко В.В.

Присутні  члени комісії: головний спеціаліст  відділу  з  питань  цивільного  захисту  та  
оборонної  роботи  міської  ради  Одокієнко  А.В.,  начальник  управління  житлово-
комунального  господарства  міської  ради  Созінов  О.С.,  начальник  відділу  
планування доходів  бюджету  та  економічного  аналізу  фінансового  управління  
міської ради Хоменко Л.Є.

Відсутні: голова  комісії,  заступник  міського  голови  з  питань  діяльності  виконавчих  
органів ради Котляр Р.П., 

Порядок денний:
1.  Розгляд  заяв  про  участь  у  конкурсі  на  право  укладання  договору  оренди

нежитлових  приміщень  в  будівлі  по  вул.  Київській,  190,  що  перебуває  на  балансі
управління освіти міської ради, для надання освітніх послуг.

2. Підведення підсумків конкурсу.

СЛУХАЛИ:
Інформацію начальника відділу комунальної власності міської ради Івченка В.В.

який повідомив присутнім про порядок передачі майна, що перебуває у комунальній
власності територіальної громади міста Прилуки, в оренду на конкурентних засадах.

РОЗГЛЯНУЛИ:
1.1. Заяви щодо участі у конкурсі:
- ФОП   Минка Галина Володимирівна (*).
1.2. Конкурсні пропозиції щодо розміру орендної плати:
-ФОП Минка Галина Володимирівна - 17,00 грн. на годину з урахуванням ПДВ.

ВИРІШИЛИ:
1. Зважаючи на те, що до участі у конкурсі на право укладання договору оренди

нежитлового приміщення в будівлі за адресою:  вул.  Київська,190 надійшло звернення
від одного учасника, визнати конкурс таким, що не відбувся.

2. Відповідно до Положення про порядок передачі майна територіальної громади
міста Прилуки в оренду на конкурсних засадах, затвердженого рішенням виконавчого
комітету Прилуцької міської ради від 13.11.2007 №696, унести на розгляд виконавчого
комітету  міської  ради  пропозицію  щодо  укладання  договору  оренди  нежитлового
приміщення  площею понад  50,00  кв.м.  за  адресою:  вул.  Київська,  190  з   Минкою
Галиною Володимирівною для надання освітніх послуг терміном на 2 роки 11 місяців
із встановленням орендної плати у розмірі 17,00 грн. на годину з урахуванням ПДВ.

Заступник голови комісії: В.В.Івченко
Підписи членів комісії: А.В.Одокієнко

Л.Є.Хоменко
О.С.Созінов



ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчого комітету
_______________2017 року №___

ПРОТОКОЛ 
04.05.2017 №2
місто Прилуки

Засідання комісії з проведення конкурсу
на право укладання договору оренди нежитлового
приміщення по вул. Вокзальній, 26

Заступник  голови  комісії -  начальник  відділу  комунальної  власності  міської  ради  
Івченко В.В.

Присутні  члени комісії: головний спеціаліст  відділу  з  питань  цивільного  захисту  та  
оборонної  роботи  міської  ради  Одокієнко  А.В.,  начальник  управління  житлово-
комунального  господарства  міської  ради  Созінов  О.С.,  начальник  відділу  
планування  доходів  бюджету  та  економічного  аналізу  фінансового  управління  
міської ради Хоменко Л.Є.

Відсутні:  голова  комісії,  заступник  міського  голови  з  питань  діяльності  виконавчих  
органів ради Котляр Р.П., 

Порядок денний:

1.  Розгляд  заяв  про  участь  у  конкурсі  на  право  укладання  договору  оренди
нежитлових  приміщень  в  будівлі  по  вул.  Вокзальній,  26,  що  перебуває  на  балансі
управління освіти міської ради, для розміщення громадської організації.

2. Підведення підсумків конкурсу.

СЛУХАЛИ:

Інформацію начальника  відділу  комунальної  власності  міської  ради Івченка  В.В.
який  повідомив  присутнім  про  порядок  передачі  майна,  що  перебуває  у  комунальній
власності територіальної громади міста Прилуки, в оренду на конкурентних засадах.

РОЗГЛЯНУЛИ:

1.1. Заяви щодо участі у конкурсі:

- ПМТО «Прилуцький курінь імені Івана Сірка»   (м. Прилуки, вул.  Осипенко, 37,
код згідно ЄДРПОУ 37284069).

1.2. Конкурсні пропозиції щодо розміру орендної плати:

-  ПМТО  «Прилуцький  курінь  імені  Івана  Сірка»    -  17,00  грн.  на  годину   з
урахуванням ПДВ.

ВИРІШИЛИ:

1. Зважаючи на те, що до участі у конкурсі на право укладання договору оренди
нежитлового приміщення в будівлі за адресою: вул. Вокзальна, 26 надійшло звернення від
одного учасника, визнати конкурс таким, що не відбувся.

2. Відповідно до Положення про порядок передачі майна територіальної громади
міста  Прилуки  в  оренду  на  конкурсних  засадах,  затвердженого  рішенням  виконавчого
комітету Прилуцької  міської  ради від  13.11.2007 №696,  унести  на  розгляд  виконавчого



комітету  міської  ради  пропозицію  щодо  укладання  договору  оренди  нежитлового
приміщення  площею  понад  50,00  кв.м.  за  адресою:  вул.  Вокзальна,  26  з  ПМТО
«Прилуцький курінь імені Івана Сірка»   для проведення занять з навчально-патріотичного
виховання дітей терміном на 2 роки 11 місяців із встановленням орендної плати у розмірі
17,00 грн. на годину з урахуванням ПДВ.

Заступник голови комісії: В.В.Івченко

Підписи членів комісії: А.В.Одокієнко

Л.Є.Хоменко

О.С.Созінов
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