
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 
УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ ТА МИСТЕЦТВ

просп. К.Маркса,75, м.Дніпропетровськ, 49000, тел. 744 74 74, е-таіі: си1Шге@тіас.сір.иа 

№ &4/&.9-33 На№ 3%/сіф'/ від

п. Федору

Про розгляд інформаційного запиту

Шановний пане Федоре!

Розглянувши Ваш інформаційний запит від 03.02.2016 вх. № 37/271 щодо 
діяльності комунальних підприємств Дніпропетровської міської ради, надаємо 
запитувану Вами інформацію щодо комунальних підприємств підпорядкованих 
управлінню культури та мистецтв Дніпропетровської міської ради (додається).

З повагою

Начальник управління Є.В. Хорошилов

Птухіна Світлана Федорівна 744 15 85

АГ тОУВНеІпІапсі®

і з о  9001



Д А И І
щодо комунальних підприємств підпорядкованих управлінню культури та мистецтв Дніпропетровської міської ради

ГЖ
п/п

г~г

Назва
| комунального 

підприємства
! 2

Фактичне місце 
знаходження та юридична

_________ адреса
5

ПІБ керівника 
підприємства, ким і 
коли призначений

_________6________
Кравченко Світлана 

Миколаївна, 
директор 

3 21.05.2008 
розпорядженням 

міського голови від 
22.05.2008 № 286-рк

Термін дії 
контракту

Контактний
телефон

Види діяльності (визначені 
статутом чи положенням)

Г і .

9

! Комунальне 
| підприємство 

культури 
«Центральний 

міський дитячий 
і парк Лазаря 
1_____Глоби»_____

Фактична та юридична 
адреса

49000 м. Дніпропетровськ, 
просп. Карла Маркса, 95 26.12.2019 744-35-62

______________7_____________
Функціювання атракціонів і 
тематичних парків (основний)

Комунальне 
підприємство 

«Парк культури та 
відпочинку 

ім. Б.
Хмельницького» 

Дніпропетровської 
міської ради

Фактична та юридична 
адреса

49000 м .Дніпропетровськ, 
просп. Героїв Сталінграду, 

27-п

Сачко В’ячеслав 
Володимирович, 

директор 
3 20.01.2006 

розпорядженням 
міського голови від 
17.01.2006 № 19-рк

26.12.2016 749-71-37

-Функціювання спортивних споруд; 
-Інша діяльність у сфері спорту; 
-Функціювання атракціонів і 
тематичних парків (основний); 
-Організування інших видів 
відпочинку та розваг

1 * Комунальне
підприємство
«Етнографічні

парки
Дніпропетровська» 
Дніпропетровської 

міської ради

Фактична адреса 
49000 м.Дніпропетровськ, 
вул. 20-річчя Перемоги, 25 

Юридична адреса 
49127 м.Дніпропетровськ, 
вул. Космонавтів, 4 офіс 

145

Саленко Олексій 
Юрійович, 
директор 

3 21.07.2014 
розпорядженням 

міського голови від 
21.07.2014 №  580-рк

20.07.2016 Не має

-Прокат товарів для спорту та 
відпочинку;
-Діяльність із охорони та 
використання пам’яток історії, 
будівель та інших пам’яток 
культури (основний);
-Функціювання атракціонів і 
тематичних парків;
-Організування інших видів 
відпочинку та розваг;
-Роздрібна торгівля з лотків і на 
ринках харчовими— продуктами, 
напоями та тютюновими виробами; 
-Діяльність готелів і подібних 
засобів тимчасового розміщування



4. Комунальне 
підприємство 

«Дніпропетровська 
міська студія 
телебачення» 

Дніпропетровської 
міської ради

Фактична та юридична 
адреса

49070 м.Дніпропетровськ, 
вул. Леніна, 14

Федоров Володимир 
Миколайович в. о. 
директора з 

25.12.2015 
розпорядженням 

міського голови від 
22.12.2015 № 1206-рк

25.12.2016 745-97-68

-Надання в оренду офісних машип і 
устаткування, у тому числі 
комп’ютери;
-Виробництво кіно- та відео фільмів, 
телевізійних програм;
-Діяльність у сфері телевізійного 
мовлення (основний); 
-Посередництво в розміщенні 
реклами в засобах масової 
інформації

5. Комунальне 
підприємство 

«Редакція газети 
«Наше місто» 

Дніпропетровської 
міської ради

Фактична адреса 
49000 м.Дніпропетровськ, 

вул. Чкалова, 11 
Юридична адреса 

49070 м.Дніпропетровськ, 
вул. Леніна, 14

Валігурська Тетяна 
Леонідівна, 

головний редактор з 
23.12.2015 

розпорядженням 
міського голови від 

21.12.2015 № 1196-рк

23.12.2016 744-60-43

-Видання газет (основний); 
-Рекламні агентства

ВСЬОГО X X X

Начальник управління Є. В. Хорошилов


