
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Про передачу в безоплатне користування за договором позички нежитлового 
приміщення по пр.Моторобудівників,34 народному депутату України      
Штепі Сергію Сергійовичу  
 
 

 Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Цивільним кодексом України, рішенням Запорізької міської ради від 

05.10.2011 №82 «Про делегування окремих повноважень щодо управління 

об’єктами права комунальної власності територіальної громади 

м.Запоріжжя», на підставі звернення народного депутата України Штепи 

С.С. від 16.09.2019 №01-19, враховуючи згоду районної адміністрації 

Запорізької міської ради по Шевченківському району від 16.09.2019 

№1322/01-16/01, виконавчий комітет Запорізької міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Передати за стандартизованою оцінкою в безоплатне користування 

за договором позички народному депутату України Штепі Сергію 

Сергійовичу нежитлові приміщення №№63, 64 загальною площею 26,60 кв.м 

першого поверху будівлі (літ.А-4) по пр.Моторобудівників,34, які 

перебувають в оперативному управлінні районної адміністрації Запорізької 

міської ради по Шевченківському району, строком на 2 роки 11 місяців для 

організації робочого місця помічника - консультанта. 

2. Департаменту комунальної власності та приватизації міської ради, 

районній адміністрації Запорізької міської ради по Шевченківському району 

укласти договір позички комунального майна, зазначеного в пункті 1 цього 

рішення, з народним депутатом України Штепою Сергієм Сергійовичем. 

3. Відшкодування витрат балансоутримувача, пов’язаних з 

утриманням приміщень, зазначених в п.1 цього рішення, здійснювати в 

порядку визначеному чинним законодавством. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Мішка С.М. 

 

 

Міський голова        В.В.Буряк 
 

 

 

 

 

 

 
 



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 
до проекту рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради «Про 
передачу в безоплатне користування за договором позички нежитлового 
приміщення по пр.Моторобудівників,34 народному депутату України Штепі 
Сергію Сергійовичу» 

 
  

До виконавчого комітету Запорізької міської ради звернувся народний 

депутат України Штепа Сергій Сергійович щодо передачі в користування за 

договором позички нежитлових приміщень в будівлі адміністрації по 

пр.Моторобудівників,34. 

Районна адміністрація Запорізької міської ради по Шевченківському 

району, як балансоутримувач цього майна, погодила таку передачу за 

стандартизованою оцінкою. 

 На підставі рішення Запорізької міської ради від 05.10.2011 № 82 «Про 

делегування окремих повноважень щодо управління об’єктами права 

комунальної власності територіальної громади м.Запоріжжя» передача 

об’єктів права комунальної власності в безоплатне користування відповідно 

до договорів позички здійснюється на підставі рішень виконавчого комітету 

міської ради.  

 Повноваження позичкодавця комунального майна надані департаменту 

комунальної власності та приватизації Запорізької міської ради щодо об'єктів 

нерухомості (будівель, нежитлових приміщень, споруд), які перебувають у 

віданні департаменту, в оперативному управлінні бюджетних установ, 

закладів та організацій. 

 Враховуючи згоду балансоутримувача приміщень, що передаються – 

районної адміністрації Запорізької міської ради по Шевченківському району 

щодо передачі в позичку нежитлових приміщень по пр.Моторобудівників,34 

народному депутату України Штепі Сергію Сергійовичу, департаментом 

комунальної власності та приватизації Запорізької міської ради підготовлено 

проект рішення виконавчого комітету «Про передачу в безоплатне 

користування за договором позички нежитлового приміщення по 

пр.Моторобудівників,34 народному депутату України Штепі Сергію 

Сергійовичу». 
 

 

 

Директор департаменту 
комунальної власності 
та приватизації Запорізької 
міської ради                                              О.П.Забутний 
 

 


