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1
Виробниче ремонтне ж итлово-експлуатаційне 

підприємство Амур-Ниж ньодніпровського 

району

03341167
49125

м.Дніпропетровськ  

вул. Березинська, За

724-14-54

ріш. МР від 29.07.2011 № 40/ 14 зі 

змінами, внесеними ріш. МР від 

19.10.2011 № 48/ 16

Ліквідатор

Левченко Віталій Володимирович

надання послуг з утримання 

будинків і споруд та 

прибудинкових територій

В процесі 

банкрутства

2

Комунальне підприємство "Житлово- 

експлуатаційне підприємство № 19" 

Дніпропетровської м іської ради

32495331
49081,

м.Дніпропетровськ  

пр.Газети Правда,17

23-90-02
банкруцтво за рішенням 

господарського суду
Ліквідатор Зибін 

Антон Олександрович

надання послуг з утримання 

будинків і споруд та 

прибудинкових територій

В процесі 

банкрутства

3
Комунальне підприємство "Житлово- 

експлуатаційне підприємство № 23" 

Дніпропетровської м іської ради

32495305

3 01.02.2013 

по

01.02.2016

49087, м. 

Дніпроптровськ  вул. 

Калинова, буд.83, корп.1.

725-24-73

ріш. МР від 25.12.2013 № 27/ 45 зі 

змінами, внесеними ріш. МР від 

29.01.2014 № 11/ 47

Голова ліквід. комісії 

М айдан Алла Данилівна

надання послуг з утримання 

будинків і споруд та 

прибудинкових територій

В процесі 

ліквідації

4
Комунальне підприємство "Житлово- 

експлуатаційне підприємство № 31"
32616735

з 01.02.2013 

по

01.02.2016

49098

м.Дніпропетровськ , 

вул. М алиновського,34

23-10-96

ріш. М Р від 25.12.2013 № 27/ 45 зі 

змінами, внесеними ріш. МР від 

29.01.2014 № 11/ 47

Голова ліквід. комісії 

Майдан Алла Данилівна

надання послуг з утримання 

будинків і споруд та 

прибудинкових територій

В процесі 

ліквідації

5
Комунальне підприємство "Житлово- 

експлуатаційне підприємство N9 39" 

Дніпропетровської м іської ради

32616489

з 01.02.2013 

по

01.02.2016

49087,

м.Дніпропетровськ , 

вул.Калинова, 83 корп.1

724-59-52 №27/ 45 від 26.12.2013р.
Директор

Майдан Алла Данилівна.

надання послуг з утримання 

будинків і споруд та 

прибудинкових територій

6
Комунальне підприємство "Житлово- 

експлуатаційне підприємство № 43 

"Дніпропетровської м іської ради

32616709

12.02.2013

по

12.02.2016

49125

м.Дніпропетровськ

пров. Людмили М окієвської, 1
724-14-54;

724-13-17

ріш. МР від 25.12.2013 № 27/ 45 зі 

зм інами, внесеними ріш. МР від 

29.01.2014 № 11/ 47

Голова ліквід. комісії 

Ворчило М арина Петрівна

надання послуг з утримання 

будинків і споруд та 

прибудинкових територій

В процесі 

ліквідації

7
Комунальне підприємство "Житлово- 

експлуатаційне підприємство №54" 

Дніпропетровської м іської ради

32495279

12.02.2013

по

12.02.2016

49080,

м.Дніпропетровськ , 

вул.Висоцького, буд.4

32-52-28
Рішення Дніпропетровської М іської 

ради №28/ 45 від 25.12.2013 р.

Директор

Ворчило М арина Петрівна

надання послуг з утримання 

будинків і споруд та 

прибудинкових територій

8
Комунальне житлово-експлуатаційне 

підприємство "Лівобереж ж я"  Дніпропетровської 

м іської ради

25841545

49051,

м.Дніпропетровськ , 

пр. ім. Газети Правди,42
ріш. М Р від 15.06.2011 № 45/ 12

Ліквідатор

Левченко Віталій Володимирович

надання послуг з утримання 

будинків і споруд та 

прибудинкових територій

В процесі 

банкрутства

9

Комунальне житлове ремонтно-експлуатаційне 

виробниче підприємство Бабушкінського району 

м. Дніпропетровська

03364263

49000

м.Дніпропетровськ  

вул. Центральна,2/4

ріш. М Р від 29.07.2011 № 40/ 14 зі 

змінами, внесеними ріш. МР від 

19.10.2011 № 48/ 16

надання послуг з утримання 

будинків і споруд та 

прибудинкових територій

В процесі 

ліквідації

10
КОМ УНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМ СТВО "ЖИТЛОВО- 

ЕКСПЛУТАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМ СТВО №1" 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ М ІСЬКОЇ РАДИ

32702038

49000 м. 

Дніпропетроввськ  вул. 

УІосковська, 10
ріш. М Р від 25.01.2012 № 27/ 20

надання послуг з утримання 

будинків і споруд та 

прибудинкових територій

В процесі 

ліквідації

11
Комунальне житлово-експлуатаційне 

підприємство № 5
32701778 ріш. МР від 30.10.2013 № 37/ 42

надання послуг з утримання 

будинків і споруд та 

прибудинкових територій

Ліквідовано

12
Комунальне житлово-експлуатаційне 

підприємство № 7
32495415 ріш. МР від 30.10.2013 № 37/ 42

надання послуг з утримання 

будинків і споруд та 

прибудинкових територій

Ліквідовано



13
Комунальне ж итлово-експлуатаційне 

підприємство № 12
32495373 ріш. МР від 30.10.2013 № 37/ 42

надання послуг з утримання 

будинк ів і споруд та 

прибудинкових територій

Ліквідовано

14
Комунальне ж итлово-експлуатаційне 

підприємство № 13"
32495441 ріш. МР від 30.10.2013 № 37/ 42

надання послуг з утримання 

будинк ів і споруд та 

прибудинкових територій

Ліквідовано

15
Комунальне ж итлово-експлуатаційне 

підприємство № 14"
32701741 ріш. МР від 30.10.2013 № 37/ 42

надання послуг з утримання 
будинк ів і споруд та 

прибудинкових територій

Ліквідовано

16
Комунальне підприємство "Житлово- 

експлуатаційне підприємство № 36" 

Дніпропетровської м іської ради

32702153

49041 м. 

Дніпропетровськ ,

Запорізьке шосе, буд.68

765-62-50 ріш. МР від 25.01.2012 № 27/ 20
В.о. директора 

Трубичина Олена Іванівна.

надання послуг з утримання 

будинк ів і споруд та 

прибудинкових територій

В процесі 

ліквідації

17
Комунальне підприємство "Жилсервіс -1" 

Дніпропетровської м іської ради
32350283

49047 м. 

Дніпропетровськ , юр.: 

вул. Робоча, 73,бл.4 факт.: 

вул. Театральна,5

39-68-40
В.о. директора

Різун Валентина Федорівна

надання послуг з утримання 

будинк ів і споруд та 

прибудинкових територій

18
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМ СТВО "ЖИЛСЕРВІС-2" 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ М ІСЬКОЇ РАДИ
32350310

3 01.03.2015

ПО

01.03.2016

49041

м.Дніпропетровськ , 

шосе Запорізьке ,68

765-73-79

Рішення ДМ Р №35/ 7 від 26.02.03р. 

Переригістрація Рішення сесії № 

48/ 30 від26.12.12р

Директор

Сорокіна Ірина Веніам інівна

надання послуг з утримання 

будинк ів і споруд та 

прибудинкових територій

19
Комунальне підприємство Дніпропетровської 

м іської ради "Жилсервіс-3"
32350346

49069

м.Дніпропетровськ  

ул.Героїв Сталінграду,14
ріш. МР від 30.05.2012 № 35/ 24

Голова ліквідаційної комісії 

М ірончук  Віталій Ярославович

надання послуг з утримання 

будинк ів і споруд та 

прибудинкових територій

В процесі 

ліквідації

20 Комунальне підприємство "Жилсервіс - 4" 32350372 ріш. МР від 30.10.2013 № 37/ 42

надання послуг з утримання 

будинк ів і споруд та 

прибудинкових територій

Ліквідовано

21
Комунальне виробниче ж итлове ремонтно- 

експлуатаційне підприємство Жовтневого району
05451351

49094

м.Дніпропетровськ ,

вул.Набереж на Перемоги,82

753-58-65

753-56-97

ріш. М Р від 29.07.2011 № 40/ 14 зі 

змінами, внесеними ріш. МР від 

19.10.2011 № 48/ 16

Виконавчий директор 

Коваленко Анатолій Миколайович

надання послуг з утримання 
будинк ів і споруд та 

прибудинкових територій

В процесі 

санації

22

Комунальне підприємство "Житлово- 

експлуатаційне підприємство № 2" 

Дніпропетровської м іської ради

32616740

49009

м.Дніпропетровськ ,

вул. Набережна перемоги,

буд.ІОбА

749-82-08

ріш. МР від 25.12.2013 № 27/ 45 зі 

зм інами, внесеними ріш. МР від 

29.01.2014 № 11/ 47

надання послуг з утримання 

будинк ів і споруд та 

прибудинкових територій

В процесі 

ліквідації

23
Комунальне підприємство "Житлово- 

експлуатаційне підприємство N9 3" 

Дніпропетровської м іської ради

32616300

49044

м.Дніпропетровськ , 

вул.Рогальова, буд. 9

713-45-87

ріш. М Р від 25.12.2013 № 27/ 45 зі 

змінами, внесеними ріш. МР від 

29.01.2014 № 11/ 47

надання послуг з утримання 

будинк ів і споруд та 

прибудинкових територій

В процесі 

ліквідації

24

Комунальне підприємство "Житлово- 

експлуатаційне підприємство № 6" 

Дніпропетровської м іської ради

32495326

49050

м^Дніпропетровськ,

пр.Гагаріна,137а.

776-56-31,

776-53-03

В.о. директора 

М ельник  Олена Миколаївна

надання послуг з утримання 

будинк ів і споруд та 

прибудинкових територій

25
Комунальне підприємство "Житлово- 

експлуатаційне підприємство №8" 

Дніпропетровської м іської ради

32616363

49005 м. 

Дніпропетровськ , вул. 

Академ іка Чекмарьова,7,

47-38-53

ріш. М Р від 25.12.2013 № 27/ 45 зі 

змінами, внесеними ріш. МР від 

29.01.2014 № 11/ 47

надання послуг з утримання 

будинк ів і споруд та 

прибудинкових територій

В процесі 

ліквідації

26

Комунальне підприємство "Житлово- 

експлуатаційне підприємство N9 9" 

Дніпропетровської м іської ради

32616337

49044,

м.Дніпропетровськ , 

вул.Жуковського, 2Б

46-30-21

ріш. МР від 25.12.2013 № 27/ 45 зі 

зм інами, внесеними ріш. МР від 

29.01.2014 № 11/ 47

надання послуг з утримання 

будинк ів і споруд та 

прибудинкових територій

В процесі 

ліквідації

27

Комунальне підприємство "Житлово- 

експлуатаційне підприємство № 10" 

Дніпропетровської м іської ради

32616688
49100 м.

Дніпропетровськ

пр.Героїв 19 п. 14

68-22-10

ріш. М Р від 25.12.2013 № 27/ 45 зі 

змінами, внесеними ріш. МР від 

29.01.2014 № 11/ 47

надання послуг з утримання 

будинк ів і споруд та 

прибудинкових територій

В процесі 

ліквідації

28
Комунальне підприємство "Житлово- 

експлуатаційне підприємство N° 35" 

Дніпропетровської м іської ради

32616646
49100 м.

Дніпропетровськ

пр.Героїв 12 п. 13

68-73-22,

68-01-77

ріш. МР від 25.12.2013 № 27/ 45 зі 

змінами, внесеними ріш. МР від 

29.01.2014 № 11/ 47

надання послуг з утримання 
будинк ів і споруд та 

прибудинкових територій

В процесі 

ліквідації



29
Комунальне підприємство "Житлово - 

експлуатаційне підприємство № 37" 

Дніпропетровської м іської ради

32616615

49126,

м.Дніпропетровськ , 

ж / м  Сокіл, буд. 9

відсутній

ріш. МР від 25.12.2013 № 27/ 45 зі 

змінами, внесеними ріш. МР від 

29.01.2014 № 11/ 47

надання послуг з утримання 
будинків і споруд та 

прибудинкових територій

В процесі 

ліквідації

ЗО
Комунальне підприємство "Житлово - 

експлуатаційне підприємство №42" 

Дніпропетровської м іської ради

32495352

49106

м.Дніпропетровськ ,

вул.Новорічна,77-А

68-62-88
ріш. МР від 25.12.2013 № 27/ 45 зі 

змінами, внесеними ріш. МР від 

29.01.2014 № 11/ 47

надання послуг з утримання 

будинків і споруд та 
прибудинкових територій

В процесі 

ліквідації

31

Комунальне підприємство "Житлово - 

експлуатаційне підприємство № 47" 

Дніпропетровської м іської ради

32495237
49106

м.Дніпропетровськ  

пр.Героїв,46

753-33-69

ріш. МР від 25.12.2013 № 27/ 45 зі 

змінами, внесеними ріш. МР від 

29.01.2014 № 11/ 47

надання послуг з утримання 

будинків і споруд та 

прибудинкових територій

В процесі 

ліквідації

32
Комунальне підприємство "Перемога-сервіс" 

Дніпропетровської м іської ради
32192780

49106

м.Дніпропетровськ

пр.Героїв,37

68-51-21 •
Директор

Олійник Наталія Іванівна,

надання послуг з утримання 

будинків і споруд та 
прибудинкових територій

33

Комунальне виробниче ж итлове ремонтно- 

експлуатаційне підприємство Індустріального 

району

05432916

49051

м^Дніпропетровськ, 

вул.Косіора. 11

27-60-65

ріш. М Р від 29.07.2011 № 40/ 14 зі 

змінами, внесеними ріш. МР від 

19.10.2011 № 48/ 16

Виконавчий директор

Почтовий Олександр Володимирович

надання послуг з утримання 

будинків і споруд та 

прибудинкових територій

В процесі 

санації

34
Комунальне підприємство "Північне" 

Дніпропетровської м іської ради
32350042

49051 м.

Дніпропетровськ

вул.Косіора ,11

27-07-41

ріш. М Р від 25.12.2013 № 27/ 45 зі 

змінами, внесеними ріш. МР від 

29.01.2014 № 11/ 47

надання послуг з утримання 

будинків і споруд та 

прибудинкових територій

В процесі 

ліквідації

35

Комунальне підприємство "Житлово- 

експлуатаційне підприємство № 21" 

Дніпропетровської м іської ради

32702064

м.Дніпропетровськ .

Юр. адреса:49087 

вул. Кримська. 4

Факт. адреса:49108 вул. 

Байкальська. 846

724-31-55

ріш. МР від 25.12.2013 № 27/ 45 зі 

змінами, внесеними ріш. МР від 

29.01.2014 № 11/ 47

надання послуг з утримання 

будинків і споруд та 

прибудинкових територій

В процесі 

ліквідації

36

Комунальне підприємство "Житлово- 

експлуатаційне підприємство №26" 

Дніпропетровської м іської ради

32616358
49051,

м.Дніпропетровськ , 

вул. Осіння 9-6

377-71-90,

377-71-79,

377-71-50

Рішення Дніпропетровської міської 

ради №27/ 45 від 25.12.2013р. "Про 

проведення реорганізації 

комунальних житлово- 

експлуатаційних підприємств в 

Жовтневому, Амур- 

Ниж ньодніпровському та 

Індустріальному районах"

надання послуг з утримання 

будинків і споруд та 

прибудинкових територій

В процесі 

реорганізації



37

Комунальне підприємство "Житлово- 

експлуатаційне підприємство № 49" 

Дніпропетровської м іської ради

32616452

3 07.11.2014 

по

07.11.2015

49074 м. 

Дніпропетровськ , пр. 

Правди, 125

27-16-02,

372-95-87

ріш. МР від 25.12.2013 № 27/ 45 зі 

змінами, внесеними ріш. МР від 

29.01.2014 № 11/ 47

Директор

Кремена Наталія Володимирівна

надання послуг з утримання 

будинків і споруд та 

прибудинкових територій

В процесі 

ліквідації

38
Комунальне підприємство "Житлово- 

експлуатаційне підприємство № 50" 

Дніпропетровської м іської ради

32616321

49130 м. 

Дніпропетровськ , вул. 

Щербини,25

377-78-42

ріш. МР від 25.12.2013 № 27/ 45 зі 

змінами, внесеними ріш. МР від 

29.01.2014 № 11/ 47

надання послуг з утримання 
будинк ів і споруд та 
прибудинкових територій

В процесі 

ліквідації

39
Комунальне підприємство "Житлово- 

експлуатаційне підприємство №53" 

Дніпропетровської м іської ради

32616782

49130,

м.Дніпропетровськ , 

шосе Донецьк е, 123-А

377-80-12, 377 

80-09

Рішення Дніпропетровської м іської 

ради №27/ 45 від 25.12.2013р. "Про 

проведення реорганізації 

комунальних житлово- 

експлуатаційних підприємств в 

Жовтневому, Амур- 

Ниж ньодніпровському та 

Індустріальному районах"

надання послуг з утримання 

будинк ів і споруд та 

прибудинкових територій

В процесі 

реорганізації

40
Комунальне підприємство "Житлове 

Господарство Кіровського району" 

Дніпропетровської м іської ради

21852055

з 07.02.2015 

по

07.02.2016

49000,

м. Дніпропетровськ , 

пр.Карла Маркса, буд.88А

744-54-67
Директор

Бухало Володимир Васильович,

надання послуг з утримання 

будинків і споруд та 

прибудинкових територій

41
Комунальне підприємство "Житлове 

господарство Красногвардійського району" 

Дніпропетровської міської ради

03341240

49006

м.Дніпропетровськ , 

вул. Шмідта,22

42-50-92

ріш. МР від 29.07.2011 № 40/ 14 ЗІ 

змінами, внесеними ріш. М Р від 

19.10.2011 № 48/ 16

В.о. директора

Лисюн Павло Володимирович.
надання послуг з утримання 

будинк ів і споруд та 

прибудинкових територій

В процесі 

ліквідації

42

Комунальне ж итлово-експлуатаційне 

підприємство "Південне" Дніпропетровської 

м іської ради

24994436
ріш. МР від 29.07.2011 № 40/ 14 зі 

змінами, внесеними ріш. М Р від 

19.10.2011 № 48/ 16

Ліквідатор

Левченко Віталій Володимирович

надання послуг з утримання 

будинк ів і споруд та 

прибудинкових територій

В процесі 

банкрутства

43

Комунальне виробниче житлове ремонтно- 

експлуатаційне підприємство Ленінського 

району

20274082

49099

м.Дніпропетровськ  

ж / м Червоний камень, 10а

ріш. МР від 29.07.2011 № 40/ 14 зі 

змінами, внесеними ріш. МР від 

19.10.2011 № 48/ 16

Ліквідатор

Левченко Віталій Володимирович

надання послуг з утримання 
будинк ів і споруд та 

прибудинкових територій

В процесі 

ліквідації

44
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМ СТВО "ЖИТЛОВО- 

ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМ СТВО № 22" 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ М ІСЬКОЇ РАДИ

32616714

з 01.02.2015 

по

01.02.2016

49102

мЩніпропетровськ, 

вул Будьоного, буд.29

775-49-33
Директор

Василевська Олена Олександрівна

надання послуг з утримання 

будинків і споруд та 

прибудинкових територій

45

Комунальне підприємство "Житлово- 

експлуатаційне підприємство №25" 

Дніпропетровської м іської ради

32616672
з 09.10.2015 

по

09.10.2020

49128

м.Дніпропетровськ ,

вул.Набереж на Заводська 91-Б

374-56-47
Рішення Дніпропетровської м іської 

ради від 14.11.12р. № 59/ 28

Директор

Алмазов Ігор Миколайович

надання послуг з утримання 

будинків і споруд та 
прибудинкових територій

46
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМ СТВО "ЖИТЛОВО- 

ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМ СТВО № 34" 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ М ІСЬКОЇ РАДИ

32495609

49052 м. 

Дніпропетровськ , вул. 

Орловська, буд. 30

760-51-31
В.о. директора

Беляева Олена Миколаївна

надання послуг з утримання 

будинків і споруд та 

прибудинкових територій

47
Комунальне підприємств ж итлово- 

експлуатаційне підприємство №38
32616599

Рішення Дніпропетровської м іської 

ради від 14.11.12р. № 59/ 28

надання послуг з утримання 

будинк ів і споруд та 

прибудинкових територій

ліквідовано

48 Житлове комунальне підприємство "Парус" 323350241
Рішення Дніпропетровської міської 

ради від 14.11.12р. № 59/ 28

надання послуг з утримання 

будинків і споруд та 

прибудинкових територій
ліквідовано

49
Міське комунальне підприємство 

'Реформжитло" Дніпропетровської міської ради
31271012

49000

м.Дніпропетровськ ,

вул.Леніна,16

778-00-34
З.о. директора Правда Лариса 

Зікторівна.

надання послуг з обробки 

документів щодо 

приватизації житла
'



50
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМ СТВО "ЕКСПРЕС" 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ М ІСЬКОЇ РАДИ
32616431

з 24.12.2015 

по

23.12.2018

49020,

м.Дніпропетровськ ,

м/ р таромське, вул.Кірова,5,
749-47-09 Директор М айдан Анатолій 

М иколайович.

надання послуг з утриманн 

будинків і споруд та 

прибудинкових територій

51

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМ СТВО "ЖИТЛОВЕ 

ГОСПОДАРСТВО САМ АРСЬКОГО РАЙОНУ" 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ М ІСЬКОЇ РАДИ

05451368
з 19.02.2015 

по

18.02.2016

49127, м. 

Дніпропетровськ , вул 

Агнії Барто, 19

728-33-12 Директор

Файфер Сергій Миколайович

надання послуг з утриманн 

будинків і споруд та 

прибудинкових територій

52 М іське комунальне підприємство "Дніпроліфт" 32349917 ріш. МР від 19.10.2011 № 71/ 16 технічне обслуговування 
ліфтів ліквідовано

53

Комунальне підприємство "М іська комунальна 

центральна аврійно-диспетчерская служ ба" 

Дніпропетровської м іської ради

25518364
з 17.03.15 по 

17.03.2020

49054 м 

Дніпропетровськ  вул. 

Українська,28

36-25-04,

36-25-05
Начальник  Кошман 

Володимир Олександрович

ліквідація аварійних 

ситуацій  на житловому 

фонді м іської ради

54

Комунальне ж итлово-експлуатаційне 

підприємство "Центральний"  Дніпропетровської 

міської ради

00193192

з 21.03.2015 

по

21.03.2016

49064 м. 

Дніпропетровськ  вул. 

Качалова,2а
787-96-07 Директор

Голубєва Любов Василівна

надання послуг з утриманн? 
будинк ів і споруд та 

прибудинкових територій

55
Комунальне підприємство "Жилсервіс-5" 

Дніпропетровської м іської ради
38199687

49069

м. Дніпропетровськ , 

вул. Героїв Сталінграду, 14

377-83-03 В.о. директора 

Рож ко Олег Ігоревич

надання послуг з утримання 

будинків і споруд та 

прибудинкових територій

56
Комунальне підприємство “Жилсервіс -7 "  

Дніпропетровської м іської ради

надання послуг з утримання 

будинків і споруд та 

прибудинкових територій
не активне

57
Комунальне підприємство "Жилсервіс -8" 

Дніпропетровської м іської ради

надання послуг з утримання 

будинків і споруд та 

прибудинкових територій
не активне

58
Комунальне підприємство "Жилсервіс -9" 

Дніпропетровської м іської ради
39034398

49087 м. 

Дніпропетровськ , вул. 

Калинова,83. корп.1
725-24-73 В.о. директора 

Шестак  Олена Іллівна

надання послуг з утримання 

будинків і споруд та 
прибудинкових територій

59
Комунальне підприємство "Жилсервіс -10" 

Дніпропетровської м іської ради

надання послуг з утримання 
будинк ів і споруд та 

прибудинкових територій
не активне

60
Комунальне підприємство "Комунжилсервіс" 

Дніпропетровської м іської ради
38836677

з 16.03.15 по 

16.03.2016

49000 м. 

Дніпропетровськ , вул. 

Мечникова, 6

Директор

М атюха Поліна Олександрівна

надання в оренду і 

експлуатацію власного чи 

ірендованого майна
не активне

61

Комунальне підприємство "Поводження з 

безпритульними тваринами" Дніпропетровської 

м іської ради

38975807
з 16.10.2015 

по

16.10.2016

49030

м. Дніпропетровськ , 

вул. Виконкомівська, 6
Директор Кучін Олег Вікторович зегулювання чисельності 

Зезпритульних тварин

62
Комунальне підприємство "Жилсервіс-12" 

Дніпропетровської м іської ради
39754805 з 23.06.2015 

по

23.06.2016

49000

м. Дніпропетровськ , 

пр. К.М аркса, 75

27-60-65 ' Директор Бойко Людмила Миколаївна

надання послуг з 

ггримання будинків і 

порудта прибудинкових 
ериторій

63
Комунальне підприємство "Жилсервіс-14" 

Дніпропетровської м іської ради
39761566 з 23.06.2015 

по

23.06.2016

49000

м. Дніпропетровськ , пр. 

<.Маркса, 75

713-45-87 Директор Д іхтярь Ірина Олександрівна

т

адання послуг з 

тримання будинків і 

порудта прибудинкових 

ериторій

В о. начальника управління В.В.Грицай
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ДНІПРОПЕТРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 
УПРАВЛІННЯ ДІДОВОДСТВА

просп. Карла Маркса, 75, м. Дніпропетровськ, 49000, тел. (056) 744-1 5-95 
e-mail: dilovodstvo@miac.dp.ua, dilovodstvo@dnjprorada.gov.ua

іъ м Ж б
В. о. заступника міського голови, 
директора департаменту 
комунального господарства та 
капітального будівництва 
Дніпропетровської міської ради 
Лисенку М. О.

Про надання інформації

Шановний Михайле Олександровичу!

Відповідно до резолюції міського голови надаємо таку інформацію про 
підпорядковані комунальні підприємства управлінню.

Стосовно Комунального підприємства Дніпропетровської міської ради 
«Міське управління справами» повідомляємо таке:

1. Юридична та фактична адреса Комунального підприємства 
Дніпропетровської міської ради «Міське управління справами» 
просп. Карла Маркса, 75, контактний телефон: 744-62-82.

2. Директор підприємства: Геращенко Олександр Борисович.
3. Займає посаду з 20.11.2015. Термін дії контракту 5 років
4. Вид діяльності підприємства:

Стосовно Комунального підприємства «СпецАТН» Дніпропетровської 

міської ради повідомляємо таке:

1. Юридична та фактична адреса Комунального підприємства 

«СпецАТП» Дніпропетровської міської ради: проспект Карла Маркса, 75-А, 

контактний телефон: 745 55 42.

2. Директор: Садковський Михайло Борисович. Займає посаду з 

15.07.2015. Термін дії контракту 5 років.

-  забезпечення раціональної експлуатації приміщень, споруд і 
обладнання будинків міської ради та інших будівель і споруд;

-  обслуговування та проведення поточного, у разі потреби 
капітального ремонтів;

-  контроль внутрішніх інженерних мереж, систем опалення і 
кондиціювання;

прибирання, вивезення сміття; 
загальний догляд за приміщеннями.

mailto:xxxxxxxxxxx@xxxx.xx.xx
mailto:xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xxx.xx


3. Основна діяльність підприємства:
-  обслуговування автотранспортом для службових поїздок керівного 

складу міської ради, її виконкому, управлінь, відділів та інших виконавчих 
органів;

-  надання автотранспорту в оренду; 
надання автотранспортних послуг.

З повагою

Начальник управління Н, О. Оліферчук

Порубльова Оксана Анатоліївна 744 62 76



ДНІПРОПЕТРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ СПОЖИВЧОГО РИНКУ І СФЕРИ ПОСЛУГ  

Ідентифікаційний код 36296644

вуя.Н.Алексеенко, 20 м. Дніпропетровськ, 49006 тел. (+38 056) 373-82-01
e-mail: dsrsp@ukr.net

На № ^ / / / ^ / /  від М . М  о їЛ ґб

В.о.заступника міського голови -директору 
департаменту комунального господарства та 
капітального будівництва Дніпропетровської 
міської ради 
Лисенку М.О.

На інформаційний запит від 03.02.2016 № 37/271 департамент споживчого ринку і 
сфери послуг Дніпропетровської міської ради повідомляє, що згідно з рішенням міської 
ради від 18.06.2014 № 32/53 „Про затвердження Переліку комунальних підприємств 
Дніпропетровської міської ради відповідно до їх підпорядкованості” департаменту 
підпорядковано 11 підприємств комунальної власності, із яких діючі підприємства: КПШХ 
„Райдуга”, КПШХ „Мрія”, КП „Контакт” та КП „Управління з організації контролю 
благоустрою об’єктів сфери відпочинку, споживчого ринку та захисту інтелектуальної 
власності” Дніпропетровської міської ради.

КПШХ „Школяр” рішенням міської ради від 30.09.2015 № 46/67 підпорядковано 
управлінню внутрішньої політики міської ради з іншими функціями, як КП „Патріот”.

Відповідно до п.1 рішення міської ради від 29.07.2011 № 65/14 „Про реорганізацію 
комунальних підприємств шкільного харчування” КПШХ Бабушкінського району 
„Школьник” реорганізовано з припиненням як юридичної особи шляхом його приєднання 
до КПШХ „Юність”. Рішенням міської ради від 29.12.2014 №46/59 „Про відновлення 
господарської діяльності КПШХ „Юність” підприємство змінило найменування на КП 
„Юність”.

Стосовно комунальних підприємств побутового обслуговування населення: МКП 
ПОН „Доніс”, пр. Пушкіна, 47; МКП ПОН „Ластівка”, вул. Гладкова, 6-а; МКП 
побутового обслуговування фабрика „Головна” вул. Валентина Ларіонова, 50-а, фірма 
побутових послуг „Чайка”, вул. Орловська, 24-а повідомляємо:

На теперішній час вищезазначені підприємства не існують, діяльність не ведуть.
Управлінням платних послуг та побутового обслуговування населення міської ради 

у 2008 році була проведена робота, щодо підготовки пакету ліквідаційних документів 
колишніх вищезазначених комунальних підприємств. У IV кварталі 2008 року проект 
Рішення міської ради про затвердження акта ліквідаційної комісії щодо ліквідації 
Міських комунальних підприємств побутового обслуговування населення (документи з 
ліквідації додавалися) направлені на підпис секретарю міської ради Тимошенко О.С., яким 
після перевірки документи направлено у відділ по організації контролю виконання рішень 
міської ради та її органів міської ради.

У зв’язку з ліквідацією у 2009 році управління платних послуг та побутового 
обслуговування населення міської ради документи з ліквідації вищезазначених 
комунальних підприємств знаходяться у відділі з організації контролю виконання рішень 
міської ради та її органів міської ради.

На інформаційний запит 
по комунальним підприємствам

mailto:xxxxx@xxx.xxx


' По діючим комунальним підприємствам, підпорядкованим департаменту, надаємо 

інформацію відповідно до запиту:______ __________ ___________ _______________ ______________
Назва підприємства Вид діяльності Юридична/фактична

адреса
П.І.Б.
керівника,

телефон

Термін дії 
контракту

КП „Шкільне 
харчування 
„Райдуга” 
Дніпропетровської 
міської ради”

Послуги їдалень м. Дніпропетровськ, 
вул. Бердянська, 5

Шкільнюк 
Валентина 
Тимофіївна. 
31 15 12

Контракт від 
20.10.2009, 

термін дії до 
01.01.2018

КП „Шкільне 
харчування „Мрія” 
Дніпропетровської 
міської ради”

Послуги їдалень м. Дніпропетровськ, 
вул. Космонавтів, 8

Семенихіна
Галина
Олегівна

Контракт від 
19.01.2016, 

термін дії до 
19.01.2017

728 38 78
КП „Контакт” 
Дніпропетровської 
міської ради;

Постачання інших 
готових страв

м. Дніпропетровськ, 
Просп. К.Маркса, 75

Пастушенко 
Поліна 
Григорівна, 
742 83 53

Контракт від 
30.03.2006, 

термін дії до 
31.03.2017

КП „Управління з
організації
контролю
благоустрою
об’єктів сфери
відпочинку,
споживчого ринку
та захисту
інтелектуальної
власності”
Дніпропетровської
міської

Регулювання у 
сферах охорони 
здоров”я, освіти, 
культури, інших 
сод. сферах, діяль
ність з підтримки 
театральних і кон
цертних заходів, 
державне управлін
ня загального харак
теру, спеціалізова
на діяльність із 
дизайну,діяльність у 
сфері інжинірингу 
геології та геодезії 
надання послуг з 
консультування, 
дослідження 
кон’юнктури ринку 
виявлення громад
ської думки та інше

м.Дніпропетровськ, 
вул. Старокозацька 
(Комсомольська), 48, 
каб.104

Мороз Руслан 
Валентинович

732 13 89

Контракт від 
08.02.2016, 

термін дії до 
07.02.2019

КП „Юність” 
Дніпропетровської 
міської ради.

Будь-якою госпо
дарською діяль
ністю, наданням 
послуг на основі 
повного госпроз
рахунку та само
фінансування 
(п ід п р и єм ст в о  
го с п о д а р сь к о ї 
д ія л ь н о ст і не веде)

м.Дніпропетровськ, 
вул. Н.Алексєєнко 
(Чичеріна), 20

Хвостик
Володимир
Іванович

Контракт від 
02.02.2015, 

термін дії до 
02.02.2018

Заступник директора департаменту - 

начальник управління торгівлі, 

харчової промисловост іта сфери послуг В .В.Трегубов

Адоніна Олена Володимирівна, 373 10 70



Д Н ІП РО П Е Т РО В С Ь К А  М ІС Ь К А  РА ДА  
Д Е П А Р Т А М Е Н Т  Т РА Н С П О РТ У  Т А  З В ’Я ЗК У

пр. К.Маркса,75, м. Дніпропетровськ, 49000, тел.-факс 7447566, e-mail: admintrans@miac.dp.ua 

№ На № ■/ ВІД &

В. о. заступника міського голови, 
директору департаменту 
комунального господарства та 
капітального будівництва 
Дніпропетровської міської ради 
Лисенку М. О.

Шановний Михайле Олександровичу

На запит на інформацію від 03.02.2016 № 37/271, надаємо запитувану 
інформацію по комунальним підприємствам, які підпорядковані департаменту 
транспорту та зв’язку Дніпропетровської міської ради, в межах компетенції, 
для подальшого узагальнення.

№

з/ п
Назва п ід п р и єм ства

Адреса

п ідпри єм ства

Контак тн и й

телефон
П. 1. Б. к ер івни к а

Терм ін  д ії 

к он трак ту

1

Міське комунальне 
підприємство 
"Дніпропетровський 
електротранспорт"

Юридична: 

49038, м. 

Д н іп р о п етро в 

ськ , просп. 

Карла 

М арк са,

119А; 

Ф ак ти чн а: 

вул. Калін іна, 

49

373-92-00,

760-60-76

Л егк и й

Волод и м и р

М и хай лови ч

Пок ладен і з

15.12.2015

вик онан ня

о бов'язк ів

д и рек то р а на

головн ого

інж енера

2
Комунальне підприємство 
«Дніпооміськтоанс» 
Дніпропетровської міської 
Ради

49087, м. 
Дніпропетров 
ськ, вул. 
Калинова, 87

724-66-12

Кри ж ан овськ и й

Д м и тро

М и к олай ови ч

з 1 7 .0 5 .2 0 1 2 - 

по 17.05.2017

3
Комунальне підприємство 
«Дніпропетровський 
метрополітен» 
Дніпропетровської міської 
ради

49038, м. 
Дніпропетров 
ськ, вул. ім. 
Академіка 
Курчатова, 8

42-37-68
Сітон ін  Вік тор 

Іванович

3 0 6 .0 3 .2 0 1 2 -  

по 06.03.2017

4
Комунальне підприємство 
«Міськавтопарк» 
Дніпропертовської міської 
ради

49000, м. 
Дніпропетров 
ськ, пл.
Г ероїв 
майдану, 1

791-16-46

Пи сарен к о

Сергій

Олек сан д р о ви ч

3 2 6 .0 1 .2 0 1 6 - 

по 26.01.2017

x ÿ t Ü ' î i X
/ < ?  а  °-* ч T Ü V R h e i n l a n d

a A ,  ù C E R T
V5 TuvHiwifci»^» s /

і /  I SO  9 0 0 1

mailto:xxxxxxxxxx@xxxx.xx.xx


1. М іське_____ ком унальне_____підприєм ст во_____ «Д ніпропет ровський

елект рот ранспорт »  (код ЄДРПОУ 32616520), створене згідно з рішенням 
Дніпропетровської міської ради від ЗО липня 2003 р. № 32/11.

Підприємство «Дніпропетровський електротранспорт» є комунальним 
підприємством, заснованим на власності територіальної громади м. 
Дніпропетровська, і здійснює свою виробничо-господарську діяльність згідно з 
Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, а також 
Законом України «Про міський електричний транспорт», Статутом та іншими 
законодавчими актами України.

Метою створення МКП «Дніпропетровський електротранспорт» є 
одержання прибутку за рахунок господарської діяльності, не забороненої 
чинним законодавством України і передбаченої Статутом.

Головною діяльністю Підприємства є надання послуг з перевезення 
пасажирів міським електричним транспортом та організація пасажирських 
перевезень іншими видами транспорту (діяльність за КВЕД - 2010 49.31 
Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення).

2. К ом унальне п ідприєм ст во «Д ніпром іськт ранс» Д ніпропет ровсько ї 
м ісько ї р а д и  було створено відповідно до рішення Дніпропетровської міської 
ради від 18.07.2000р № 38/14 на базі Дніпропетровського державного 
комунального міського виробничого управління транспорту 
«Дніпроміськтранс» (ЕДРПОУ 04052123).

Основний вид діяльності підприємства по КВЕД 52.21 - Допоміжне 
обслуговування наземного транспорту.

Підприємство виконує свої функції на підставі статуту, затвердженого 
рішенням від 24.04.2013р. № 33/34, а також договору від 11.07.2012р. № 13 
на організацію пасажирських перевезень і підготовку інформації про роботу 
міських автобусних маршрутів загального користування у місті
Дніпропетровську, укладеного з Департаментом транспорту та зв’язку міської 
ради.

3. К ом унальне підприєм ст во «Д ніпропет ровський м ет рополит ен»  
Д ніпропет ровсько ї м іс ь к о ї ради  (код ЄДРПОУ 21927215), створене згідно з 
рішенням Дніпропетровської міської ради від 19 жовтня 2011 року № 62/16.

Підприємство «Дніпропетровський метрополітен» є комунальним 
підприємством, заснованим на власності територіальної громади
м. Дніпропетровська, і здійснює свою виробничо-господарську діяльність 
згідно з Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, а 
також Законом України «Про міський електричний транспорт», Статутом та 
іншими законодавчими актами України.

Метою створення КП «Дніпропетровський метрополітен» 
Дніпропетровської міської ради є одержання прибутку за рахунок 
господарської діяльності, не забороненої чинним законодавством України і 
передбаченої Статутом.

Головною діяльністю Підприємства є надання послуг з перевезення 
пасажирів міським електричним транспортом та організація пасажирських 
перевезень іншими видами транспорту (діяльність за КВЕД - 2010 49.31
Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення).



4. К ом унальне п ідприєм ст во «М іськавт опарк» Д н іпропет ровсько ї 
м ісько ї ради  (далі -  Підприємство) (код ЄДРПОУ -  23357437) створеного 
згідно рішення сесії Дніпропетровської міської ради від 15.03.1995 р. № 6 та 
зареєстрованого розпорядженням виконавчого комітету Дніпропетровської 
міської ради народних депутатів від 20.04.1995 р., розпорядженням № 221-р, 
реорганізація та зміни найменування якого здійснено рішенням сесії XXIV 
скликання від 06.11.2002 р. № 49/4 Дніпропетровської міської ради відповідно 
до Закону України «Про внесення змін та доповнень до деяких законів України 
щодо державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності» від 
21.09.2000 р. № 1987-Ш, перереєстровано виконавчим комітетом
Дніпропетровської міської ради (дата перереєстрації 12.12.2002 р. реєстраційна 
справа 04052092100030655).

Основний вид діяльності підприємства по КВЕД 52.21 - Допоміжне 
обслуговування наземного транспорту.

Заступник директора департаменту

З повагою

О. М. Лещенко

Тертишнік Наталя Євгенівна 744 64 79



П ер ел ік  К о м ун а ль н и х  п ідприєм ст в п ід порядкованих  уп р а вл ін н ю  у  справах м о ло д і т а  спорт у

№

п /п
Н а зва  п ід п р и є м с т в а А д р ес а  /  т е л е ф о н П І Б  д и р ек т о р а

Д ія  к о н т р а к т ів  з 

д и р е к т о р а м и  К П

В ід  д ія л ь н о с т і  

к о ж н о го  

п ід п р и є м с т в а

1

Комунальне підприємство

«Оздоровчо-спортивпий 

комплекс «Метал»

Дніпропетровської міської 

ради

м. Дніпропетровськ, вул. 

Столетова 19А, тел./факс 747 

42 03

Денгін Валерій 

Г еннадійович

Призначено на посаду, за 

контрактом з 07.02.2011

Контракт продовжено до 

31.12.2017

Комунальний басейн 
для плавашія та 

тренування плавців 
ДЮСШ, який 

знаходиться на 
реконструкції

2

Комунальне підприємство

«Міський шахово-шашковий 

клуб ім. Й. С. Уріха»

Дніпропетровської міської 

ради

м. Дніпропетровськ, вул. 

Дзержинського 27, тел. 726 52 

88

Грива Микола 

Васильвич

Призначено на посаду, за 

контрактом з 30.05.2008

Контракт продовжено до 

31.12.2016

База шахово- 
шашкового розвитку, 
до 25 змагань різного 

рівня з шахів та шашок 
щорічно, тренування 
комунальних ДЮСШ 
та проведення змагань 

з шахів

3

Комунальне підприємство

«Молодь-спорт»

Дніпропетровської міської 

ради

Юр. адреса: м. 

Дніпропетровськ, вул. 

Молодогвардійська, 24

Факт, адреса: м. 

Дніпропетровськ, 

вул. Савкіна, 1

т.м. директора

Лебідь Геннадій 

Миколайович

Призначено на посаду, за 

контрактом з 11.08.2014

Контракт продовжено до 

10.08.2016

Утримання стадіону 
«Авангард»,

Проведення 
спортивних заходів



(096)283 71 16

4

Комунальне підприємство

«Водно-спортивний

комбінат»

Дніпропетровської міської 

ради

м. Дніпропетровськ,

вул. Набережна Перемоги, 13

тел./факс 753 55 07,753 58 57, 

753 56 86

Баранов Микола 

Миколайович

Призначено на посаду з 

18.04.1994

За контрактом з 30.05.2008

Контракт продовжено до 

31.12.2017

База олімпійської 
підготовки з збірної 
області, України та 
параолімпійської 

збірної, приймає до 35 
всеукраїнських 

чемпіонатів, змагань, 
кубків України з 

академічної греблі, 
байдарок та каное 

щорічно

5

Комунальне підприємство

«Спорт-Дніпро»

Дніпропетровської міської 

ради

м. Дніпропетровськ, 

вул. Челюскіна 1, оф.603 

тел./факс 744 01 21

Юрченко Антон 

Романович

Призначено на посаду, за 

контрактом з 26.02.2014

Контракт продовжено до 

03.03.2017

Встановлення та 
утримання на балансі 

дитячих та спортивних 
майданчиків

6

Комунальне підприємство

«Волейбольний клуб 

«Дніпро»

Дніпропетровської міської 

ради

м. Дніпропетровськ,

вул. Щепкіна 53, к.43, 

тел./факс 370 28 25

Кобильський

Володимир

Миколайович

Призначено на посаду, за 

контрактом з 11.02.2011

Контракт продовжено до 

11.02.2017

Утримання діяльності 
команди з волейболу, 
яка входить до складу 

суперліги

7 Комунальне підприємство м. Дніпропетровськ, Стєпанян Айк
Призначено па посаду, за Утримання стадіону та 

ігровий зал, прове-



«Спорт-Інвест»

Дніпропетровської міської 

ради

вул. Універсальна, 18-А

тел. м. директора (050) 

9999888

Арцрунович контрактом з 18.09.2014

Контракт продовжено до 

17.09.2016

дення спортивних 
змагань та розвиток 

видів спорту

8

Комунальне підприємство 

«Молодіжне творче 

об’єднаїшя»

Дніпропетровської міської 

ради

м. Дніпропетровськ, 

вул. Набережна Заводська,53 

тел./факс 741 71 13

Басова Наталія 

Вікторівна

Призначено на посаду, за 

контрактом з 01.10.2008

Контракт продовжено до 

17.09.2017

Утримання 
Молодіжного парку 

відпочинку та дозвіл
ля, проведення заходів 
з дітьми та молоддю 
на території парку, 

сучасний футбольний 
стадіон з синтетичним 
покриттям який прий

має Всеукраїнські, 
обласні та міські зма
гання з футболу, су

часний скейт-парк для 
екстремальних видів 

спорту, «Льодова аре
на» - база для занять 

зимними видами спор
ту



КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО

„ІНФО-РАДА-ДНІПРО”
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ЄДРПОУ 36094821, р/р №  26003050008494 в ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 305299 м. Дніпропетровськ 
пр-кт. Карла Маркса, 75, м. Дніпропетровськ, 49000, тел. 745-37-45(56), e-mail: inforada@meta.ua

№09/16 від 08.02.20ібр. в .о . директора департам енту

забезпечення діяльності м іської 
ради-апарату

Д ніпропетровської м іської ради, 
начальника управління  
забезпечення депутатськ ої діяльності 
Н адсі Н .Ю .

У відповідь на інформаційний запит повідомляємо:

Комунальне Підприємство «ІНФО-РАДА-ДНІПРО» Дніпропетровської 
міської ради( ЄДРПОУ 36094821) створено Рішенням Дніпропетровської 
міської ради від 06.08.2008р. №32/35.

Юридична адреса: м. Дніпропетровськ, проспект Карла Маркса,75.
Фактична адреса: м.Дніпропетровськ, вул.Леніна 44А.
Директор: Льовочкін Вадим Миколайович, призначений на посаду 

25.11.2015 року згідно Розпорядження міського голови від 24.11.2015р. №1099- 
рк. Термін дії трудового контракту з 25.11.2015р. по 24.11.2020р.
Контактний телефон 056-745-37-45.

Основний вид діяльності підприємства : Обслуговування електронних 
систем, видання журналів та електронних періодичних видань.

І.В.Ісаєв

mailto:xxxxxxxx@xxxx.xx


Д Н ІП РО П Е Т РО В С Ь К А  М ІС Ь К А  РА ДА  
Д Е П А Р Т А М Е Н Т  П РО М И С Л О В О С Т І, П ІД П РИ Є М Н И Ц Т В А

ТА ІН В ЕС ТИ Ц ІЙ

просп. К. Маркса,75, каб. 520 м. Дніпропетровськ,49000, тел. 744 62 84, e-mail: cachura-comitet@miac.dp.ua

O S- ^ Л  № ^ / ' f O  - / У  На № від №  С /  Я М

В.о. заступника міського голови, 
директору департаменту
комунального господарства та 
капітального будівництва
міської ради 
Лисенку М. О.

Про надання інформації

Шановний Михайло Олександровичу!

На виконання інформаційного запиту від 03.02.2016 № 37/271 щодо 
надання інформації про перелік комунальних підприємств Дніпропетровської 
міської ради, департамент промисловості, підприємництва та інвестицій 
Дніпропетровської міської ради надає інформацію по комунальним 
підприємствам, які підпорядковані, а саме:

- КП «Дніпропетровська муніципальна енергосервісна компанія»
Дніпропетровської міської ради:
Директор -  Зонов Едуард Леонідович, тел.: 745 06 10.
Адреса: 49000, м. Дніпропетровськ, просп. Карла Маркса, 75, каб. 311.
Комунальне підприємство «Дніпропетровська муніципальна 

енергосервісна компанія» Дніпропетровської міської створено рішенням міської 
ради від 27.09.06 № 21/4. та зареєстровано виконкомом Дніпропетровської 
міської ради 17.11.2006, запис про державну реєстрацію № 12241020000031566. 
Цим же рішенням було затверджено і статут підприємства. Внесення змін до 
статуту підприємства було здійснено рішенням Дніпропетровської міської ради 
від 16.09.09 №19/49 „Про збільшення розміру статутного фонду КП 
«Дніпропетровська муніципальна енергосервісна компанія ” та затвердження 
його Статуту у новій редакції».

Інформація стосовно мети створення і діяльності підприємства 
відповідно до Статуту додається.

- КП «Дніпроековторресурс» Дніпропетровської міської ради:
Директор -  Каретников Ігор Магомедович, тел. 721 65 72.

T U V R  h e in  la n d * ’

A  'it C E R T

mailto:xxxxxxxxxxxxxxx@xxxx.xx.xx


• Адреса: 49000, м. Дніпропетровськ, просп. Карла Маркса, 75
Комунальне підприємство «Дніпроековторресурс» Дніпропетровської 

міської ради створено рішенням Дніпропетровської міської ради від 26.06.2013 
№ 36/36 «Про створення Комунального підприємства «Дніпроековторресурс» 
Дніпропетровської міської ради». Цим же рішенням було затверджено і статут 
підприємства. Внесення змін до статуту підприємства було здійснено рішенням 
Дніпропетровської міської ради від 25.07.2013 №45/40 „Про внесення змін до 
Статуту Комунального підприємства «Дніпроековторресурс» 
Дніпропетровської міської ради».

Інформація стосовно мети створення і діяльності підприємства відповідно 
до Статуту додається.

А

З повагою

Директор департаменту О. О. Гондар

Семенко Олег Борисович 742 83 59



1. ЗА Г А Л Ь Н І П О Л О Ж Е Н Н Я

1.1. Комунальне підприємство «Дніпроековторресурс»
Дніпропетровської міської ради (далі - «Підприємство») є комунальним 
унітарним комерційним підприємством, створеним відповідно до рішення
Дніпропетровської міської ради від _________ 2013 року №________ на базі
відокремленої частини комунальної власності територіальної громади 
м. Дніпропетровська.

1.2. Власником Підприємства є територіальна громада міста 
Дніпропетровська в особі Дніпропетровської міської ради, ідентифікаційний 
код-26510514, місцезнаходження: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., м. 
Дніпропетровськ, проспект Карла Маркса, буд. 75 (далі - «Власник»).

1.3. Виконавчий орган Дніпропетровської міської ради, до сфери 
управління якого належить Підприємство згідно з Переліком міських 
комунальних підприємств відповідно до їх підпорядкованості, затвердженим 
рішенням міської ради, виконує функції органу управління господарською 
діяльністю Підприємства в межах та обсягах, визначених Положенням 
виконавчого органу та є представником Власника - Дніпропетровської міської 
ради, згідно з Господарським кодексом України, Законом України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», іншими законодавчими актами України та 
рішеннями представника Власника.

1.4. Для здійснення господарської діяльності Підприємства Власник 
створює статутний капітал в сумі 50000,00 грн.

1.5. Підприємство є юридичною особою, має відокремлене майно, 
самостійний баланс, рахунки в установах банку, круглу печатку, кутовий та 
інші штампи зі своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом. 
Підприємство набуває прав юридичної особи з дня його державної реєстрації 
у встановленому законом порядку Підприємство від свого імені виступає у 
господарських, цивільних та адміністративних правовідносинах з 
юридичними та фізичними особами, в т.ч. з іноземними, набуває майнових 
прав та несе обов’язки, від свого імені виступає позивачем та відповідачем у 
суді загальної юрисдикції, Господарському та Адміністративному судах, несе 
відповідальність за результати своєї господарської діяльності.

1.6. Підприємство не має у своєму складі інших юридичних осіб.
1.7. Найменування Підприємства:
Українською мовою:
Повне найменування - КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

«ДНІПРОЕКОВТОРРЕСУРС» ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ;
Скорочене найменування - КП «ДНІПРОЕКОВТОРРЕСУРС» ДМР;
Російською мовою:
Повне найменування - КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«ДНЕПРОЭКОВТОРРЕСУРС» ДНЕПРОПЕТРОВСКОГО ГОРОДСКОГО 
СОВЕТА;

Скорочене найменування - КП «ДНЕПРОЭКОВТОРРЕСУРС» ДГС;
1.8. Місцезнаходження Підприємства: Україна, 49000,



Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, просп. Карла Маркса, буд. 75.
1.9. Підприємство не несе відповідальність за зобов’язання Власника 

та його представника - виконавчого органу міської ради, до сфери управління 
якого воно належить.

2. М Е Т А  ТА  П Р Е Д М Е Т  Д ІЯ Л Ь Н О С Т І П ІД П Р И Є М С Т В А

2.1. Метою створення і діяльності Підприємства є оптимальне 
використання фінансових ресурсів та збільшення надходжень до міського 
бюджету за рахунок організації контролю за подальшим використанням 
списаного майна та ефективного поводження зі вторинними ресурсами, що 
утворюються в наслідок списання основних фондів та інших матеріальних 
активів, реалізація екологічних програм, виконання робіт (послуг), 
вироблення і реалізації продукції, а також здійснення іншої діяльності, яка не 
заборонена чинним законодавством, з метою отримання прибутку.

2.2. Предметом господарської діяльності Підприємства для реалізації 
зазначеної мети є:

-  аналіз стану та прогнозування утворення вторинної сировини та 
інших ресурсів;

-  облік списаного комунального майна та контроль за його 
використанням;

-  розпорядження списаним комунальним майном за дорученням 
міської ради;

-  забезпечення контролю поводження зі списаним комунальним 
майном, вторинними ресурсами, що утворилися в наслідок списання 
комунального майна;

-  забезпечення розкомплектувала та розбирання, списаного майна, а 
також у разі необхідності його утилізація;

-  забезпечення збору, сортування та переробки або утилізації відходів, 
у тому числі небезпечних, та вторинної сировини;

-  реалізація виконання екологічних заходів щодо поводження з 
різними видами відходів та вторинними ресурсами;

-  реалізація програм спрямованих на покращення екологічного стану в 
місті Дніпропетровську;

-  забезпечення виконання вимог законодавства про відходи та 
охорону навколишнього природного середовища;

-  розроблення та виконання місцевих і регіональних програм 
поводження з відходами та контроль за їх виконанням;

-  розроблення та вжиття заходів для стимулювання суб'єктів 
господарювання, які здійснюють діяльність у сфері поводження з відходами;

-  за дорученням міської ради здійснення координації діяльності 
суб’єктів підприємницької діяльності, що знаходяться на території міста, в 
межах наданих компетенції;

-  створення необхідних умов для стимулювання залучення населення



до збирання і заготівлі окремих видів відходів як вторинної сировини;
-  реалізація затверджених планів економічного та соціального 

розвитку підприємства, планів розвитку, розширення, технічного оснащення 
підприємства.

2.3. Види діяльності, які може здійснювати Підприємство:

-  збирання, акумулювання вторинної сировини, сортування, переробка 
та реалізація вторинної сировини, у тому числі небезпечних відходів, брухту 
та відходів кольорових і чорних металів, здавання їх до переробних 
підприємств;

-  збирання, переробка твердих і рідких відходів виробництва, у тому 
числі, що містять дорогоцінні метали й дорогоцінне каміння, та їх брухту;

-  організація збирання і видалення побутових відходів, у тому числі 
відходів дрібних виробників, створення полігонів для їх захоронення, а також 
організацію роздільного збирання корисних компонентів цих відходів;

-  участь у розробці та затвердження схем санітарного очищення 
населених пунктів;

-  участь у вирішенні питань щодо розміщення об'єктів поводження з 
відходами;

-  участь щодо здійснення контролю за раціональним використанням 
та безпечним поводженням з відходами на території міста;

-  організація та провадження відповідних заходів щодо ліквідації та 
запобігання організації несанкціонованих і неконтрольованих звалищ 
відходів;

-  участь у підготовці матеріалів щодо обґрунтування для надання 
згоди на розміщення на території міста місць чи об'єктів для зберігання та 
захоронення відходів, сфера екологічного впливу функціонування яких згідно 
з діючими нормативами включає місто Дніпропетровськ;

-  участь у підготовці матеріалів щодо обґрунтування для надання 
дозволів на будівництво або реконструкцію об'єкта поводження з відходами 
на території міста;

-  участь у підготовці матеріалів щодо обґрунтування для надання 
дозволів на експлуатацію об'єкта поводження з небезпечними відходами на 
території міста;

-  участь у здійсненні контролю за додержанням юридичними та 
фізичними особами вимог у сфері поводження з виробничими та побутовими 
відходами відповідно до закону та розгляд справ про адміністративні 
правопорушення або передача їх матеріалів на розгляд інших державних 
органів у разі порушення законодавства про відходи;

-  будівельна діяльність;
-  виконання будівельно-монтажних і ремонтно-відновлювальних робіт 

основних засобів;
-  роботи в діючих електроустановках із застосуванням електро- і 

пневмомашин та інструментів;
-  зберігання і експлуатація балонів із стисненими, зрідженими,



інертними газами;
-  роботи в колодязях, зумпфах, роботи на висоті;
-  механічна обробка металів і деревини;
-  стропальні роботи, вантажно-розвантажувальні роботи за 

допомогою машин і механізмів, зварювальні, газополум’яні роботи;
-  придбання, перевезення, зберігання та застосування прекурсорів для 

технологічних потреб виробництва;
-  надання авторемонтних, автотранспортних послуг;
-  виконання робіт з капітального ремонту та модернізації обладнання 

підприємства та інших юридичних осіб;
-  виготовлення і реалізація промислової та іншої продукції;
-  розміщення засобів реклами, рекламна діяльність і послуги;
-  організація та проведення семінарів, виставок, конкурсів, інших 

дозволених видовищно-комерційних заходів;
-  здійснення зовнішньоекономічної діяльності;
-  здійснення торгово-посередницької діяльності;
-  надання послуг з правового обслуговування громадян, установ, 

підприємств і організацій;
-  розробка технічної документації та іншої інтелектуальної продукції;
-  надання послуг, пов’язаних з охороною державної, комунальної та 

іншої власності, схоронності прийнятих на збереження матеріальних 
цінностей;

-  проведення фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності;
-  підвищення кваліфікації керівників, професіоналів, фахівців та

технічних службовців, розробка навчально-методичних посібників для 
професійно-технічного навчання, проведення інформаційно-рекламної
діяльності;

-  паркування транспортних засобів;
-  спільна діяльність;
-  здійснення інших видів діяльності, передбачених чинним 

законодавством України, а також видів діяльності, які потребують 
спеціальних дозволів (ліцензій).

3. М айно П ідп р и єм ства

3.1. Майно комунального підприємства знаходиться у комунальній 
власності і закріплюється за підприємством на праві господарського 
відання.

3.2 Майно Підприємства складають виробничі та невиробничі фонди та 
оборотні кошти, статутний капітал, а також інші цінності, вартість яких 
відображається в балансі Підприємства.



1. Загальні положения.

с

1.1. Цей Статут є новою редакцією СТАТУТУ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 
„ДНІПРОПЕТРОВСЬКА МУНІЦИПАЛЬНА ЕНЕРГОСЕРВІСНА КОМПАНІЯ” 
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ далі „Підприємство” код ЄДРПОУ 
34734627. „Підприємство” є комунальним унітарним комерційним підприємством 
та правонаступником міського комунального підприємства „Дніпропетровська 
муніципальна енергосервісна компанія”, яке було створено відповідно рішення 
Дніпропетровської міської ради від 27.09.2006 № 21/4 та зареєстровано виконкомом 
Дніпропетровської міської ради 17.11.2006, запис про державну реєстрацію 
№ 12241020000031566. У зв'язку з прийняттям Статуту у новій редакції, попередню 
редакцію Статуту, що затверджена Рішенням Дніпропетровської міської ради від 
27.09.2006 № 21/4 вважати такою, що втратила чинність.

1.2. Власником Підприємства є територіальна громада міста Дніпропетровська в 
особі Дніпропетровської міської ради, ідентифікаційний код - 26510514, місце 
знаходження: 49000, м. Дніпропетровськ, проспект Карла Маркса, буд.75 (далі -  
"Власник").

1.3. Управління промислової політики та енергозбереження департаменту 
промисловості, енергетики та підприємництва міської ради (далі - „Управління”) є 
органом до сфери управління якого належить Підприємство, яке виконує функції 
органу управління господарською діяльністю в межах та обсягах визначених 
Положенням про Управління та є представником Власника - Дніпропетровської 
міської ради, згідно з Господарським Кодексом України, Законом України Діро 
місцеве самоврядування”, іншими законодавчими актами України та рішеннями 
представника Власника.
Перший заступник міського голови -  голова спостережної ради міста та керівник 

Управління здійснюють оперативний контроль за діяльністю Підприємства.

1.4. Для здійснення господарської діяльності Підприємства, Власник -  
Дніпропетровська міська рада створила статутний фонд в сумі 810 000,00 (Вісімсот 
десять тисяч) гривень за рахунок внеску засновника грошових коштів, які передані 
у господарське віддання Підприємству.

1.5. Підприємство є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний 
баланс, рахунки в установах банку, круглу печатку, кутовий та інші штампи зі 
своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом. Підприємство набуває прав 
юридичної особи з дня його державної реєстрації у встановленому законом 
порядку. Підприємство від свого імені виступає у господарських, цивільних та 
адміністративних правовідносинах з юридичними та фізичними особами, набуває 
майнових прав та несе обов'язки, від свого імені виступає позивачем та 
відповідачем у суді загальної юрисдикції, Господарському та Адміністративному 
судах, несе відповідальність за результати своєї господарської діяльності.



1.6. Для здійснення господарської діяльності Підприємство має право створювати 
необхідні йому підрозділи, в тому числі відокремлені структурні підрозділи (філії 
та представництва), які не є юридичними особами.

1.7. Найменування Підприємства: 
українською мовою:
- повне найменування: КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

“ДНІПРОПЕТРОВСЬКА МУНІЦИПАЛЬНА ЕНЕРГОСЕРВІСНА КОМПАНІЯ” 
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ;

- скорочене найменування: КП “ДНІПРОПЕТРОВСЬКА МЕСКО”; 
російською мовою:
- повне найменування: КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

“ДНЕПРОПЕТРОВСКАЯ МУНИІДИПАЛЬНАЯ ЗНЕРГОСЕРВИСНАЯ 
КОМПАНИЯ” ДНЕПРОПЕТРОВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ;

скорочене найменування: КП “ ДНЕПРОПЕТРОВСКАЯ МЗСКО”.

1.8. Місцезнаходження Підприємства: 49000, м. Дніпропетровськ, проспект- Карла 
Маркса, буд. 75.

2. Мета та предмет діяльності Підприємства.

2.1. Метою створення і діяльності Підприємства є:
господарська діяльність для досягнення економічних і соціальних результатів та 
одержання від здійснення заявленого предмету діяльності прибутку.

2.2. Предметом господарської діяльності Підприємства для реалізації зазначеної 
мети є:
• виявлення потенціалу енергозбереження і розробки техніко -  економічних 

обгрунтувань (ТЕО) міських програм енергозбереження і окремих 
самоокупних енергозберігаючих проектів (СЕП);

• надання консалтингових послуг з питань енергозбереження;
• визначення базового енергоспоживання;
• створення та забезпечення функціонування “Муніципальної системи 

моніторингу енергоспоживання”;
• підготовка і виконання договорів лізингу (підряду) щодо впровадження 

самоокупних енергозберігаючих проектів;
• визначення і узгодження зі Спостережною Радою з енергозбереження обсягів 

фактичної економії питомого споживання;
• пошук інвесторів і залучення інвестицій для реалізації самоокупних 

енергозберігаючих проектів;
• розробка пропозицій щодо поліпшення механізму економічного стимулювання 

енергозбереження в бюджетній, житлово-комунальній та промисловій сфері м. 
Дніпропетровська;
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в виконання функцій енергоменеджменту в установах і закладах бюджетної 
сфери;

• визначення, розробка, фінансування, реалізація, впровадження і моніторинг 
проектів, підвищення ефективності від постачання та споживання 
енергоресурсів;

• постачання пари, гарячої води, теплової та електричної енергії;
• технічне випробування та дослідження;
• виконання робіт з енергетичного обстеження об’єктів державної, комунальної 

та приватної власності, надання консультацій з питань енергозбереження, 
видача рекомендацій з енергозбереження;

• розробка проектно-кошторисної документації на будівництво, капітальний та 
поточний ремонт, технічне переобладнання котелень, включаючи локальні 
джерела тепла, дахові, пересувні та мобільні котельні.

• розробка проектно-кошторисної документації на будівництво, капітальний та 
поточний ремонт, технічне переобладнання теплоспоживаючих установок та 
об'єктів, включаючи системи опалення, вентиляції та кондиціонування повітря, 
вузлів систем опалення;

• розробка проектно-кошторисної документації на будівництво, капітальний та 
поточний ремонт, технічне переобладнання вузлів комерційного обліку 
енергоресурсів та теплової енергії;

• розробка проектно-кошторисної документації на будівництво, капітальний та 
поточний ремонт, технічне переобладнання мереж та систем теплопостачання, 
включаючи розробку схем теплопостачання населених пунктів;

• розробка проектно-кошторисної документації на будівництво, капітальний та 
поточний ремонт, технічне переобладнання систем газопостачання;

• розробка проектно-кошторисної документації на будівництво, капітальний та 
поточний ремонт, технічне переобладнання об'єктів екологічного призначення;

• розробка проектно-конструкторської та технологічної документації на
виробництво пересувних та мобільних котелень;

• розробка проектно-конструкторської та технологічної документації на
виробництво водогрійних та парових котлів з тиском пари до 0,7 МПа та 
температурою підігріву води до 115 0 С на різних видах палива;

• розробка проектно-конструкторської та технологічної документації на
виробництво побутових опалювальних котлів на різних видах палива та 
побутових теплових генераторів на газовому паливі;

• розробка проектно-конструкторської та технологічної документації на
виробництво водопідігрівачів з тиском пари до 0,7 МПа та температурою 
підігріву води до 115 °С;

• розробка проектно-конструкторської та технологічної документації на
виробництво водогрійних та парових котлів з тиском пари до 0,7 МПа та 
температурою підігріву води до 115°С;

• розробка проектно-конструкторської та технологічної документації на
виробництво тепло- енергогенеруючих установок малої потужності для 
спільного виробництва теплової та електричної енергії на різних видах палива;



• розробка проектно-конструкторської та технологічної документації на
виробництво вітроелектростанцій малої потужності;

• розробка проектно-конструкторської та технологічної документації на
виробництво нестандартного теллоспоживаючого, теплогенеруючого
обладнання;

• розробка проектно-конструкторської та технологічної документації на
виробництво обладнання екологічного призначення;

• виконання функцій генерального підрядника при будівництві, капітальному та
поточному ремонті, технічному переобладнанні котельних установок,
включаючи локальні джерела тепла, дахові, пересувні та мобільні котельні;

• виконання функцій генерального підрядника при будівництві, капітальному та 
поточному ремонті, технічному переобладнанні теплових мереж та систем 
теплопостачання;

• виконання функцій генерального підрядника при будівництві, капітальному та
поточному ремонті, технічному переобладнанні теплоспоживаючих та
теплогенеруючих установок та об'єктів;

• виконання функцій генерального підрядника при будівництві, капітальному та
поточному ремонті, технічному переобладнанні об'єктів екологічного
призначення,

• виконання функцій генерального підрядника при будівництві, капітальному та
поточному ремонті, технічному переобладнанні комерційного обліку
енергоресурсів та теплової енергії;

• діяльність у сфері виконання інжинірингових робіт на теплогенеруючих, 
теплоспоживаючих об'єктах та системах, котельних установках, об'єктах 
екологічного призначення,

• фінансовий лізинг (орендні операції),.в тому рахунку з іноземними суб'єктами 
господарської діяльності;

• надання кредитів;
• надання інших комерційних послуг
• інше фінансове посередництво. Операції (на підставі комісійних, агентських 

договорів, договорів вручення та інших);
• видавнича, поліграфічна і рекламна діяльність;

2.3 Із заявленого предмета діяльності до основних видів діяльності 
відносяться:

• визначення, розробка, фінансування, реалізація, впровадження і моніторинг 
проектів, підвищення ефективності від постачання та споживання 
енергоресурсів;

• постачання пари, гарячої води, теплової та електричної енергії;
• технічне випробування та дослідження;
• виконання робіт з енергетичного обстеження об’єктів державної, комунальної 

та приватної власності, надання консультацій з питань енергозбереження, 
видача рекомендацій з енергозбереження;

• енергоменеджмент в бюджетних установах та закладах;



• розробка проектно-кошторисної документації;
• розробка проектно-конструкторської та технологічної документації;
• виконання функцій генерального підрядника;
• діяльність у сфері виконання інжиніринг)',
• фінансовий лізинг;
• надання кредитів;
• надання інших комерційних послуг
• інше фінансове посередництво;
• видавнича, поліграфічна і рекламна діяльність;

2.4. Види діяльності, які вимагають ліцензування, здійснюються тільки після 
отримання відповідної ліцензії.

3. Майно Підприємства.

З і. Майно комунального підприємства знаходиться у комунальній власності і 
закріплюється за Підприємством на праві господарського відання, 
Підприємство не є власником комунального майна, закріпленого за ним на праві 
господарського відання. На майно, яке передано комунальному підприємству 
Власником підприємства на праві господарського відання не може бути 
звернено стягнення у відповідності до норм чинного законодавства.

.2. Майно Підприємства складають виробничі та невиробничі фонди, оборотні 
кошти, статутний фонд, а також інші цінності, вартість яких відображається в 
самому балансі Підприємства.

3.3. Власник майна, переданого у господарське віддання або на баланс підприємства 
здійснює контроль за належним використанням та збереженням майна 
безпосередньо або через уповноважений ним орган (управління міської ради) 
відповідно до цього Статуту та законодавчих актів України.

3.4 Майно Підприємства, придбане ним у процесі здійснення господарської 
діяльності, належить на праві комунальної власності територіальній громаді 
міста Дніпропетровська, в особі Дніпропетровської міської ради та перебуває на 
балансовому обліку Підприємства і може закріплюватися за Підприємством на 
праві господарського відання на підставі відповідного рішення Власника.

3.5. Джерелами формування майна Підприємства є:
- майно передане підприємству Власником;
- доходи, одержані від господарської діяльності;
- кредити банків та інших кредиторів;
- придбане, згідно з чинним законодавством України, майно інших 

підприємств, організацій;
- амортизаційні відрахування;
- прибуток від позареалізаційних операцій;



ПЕРЕЛІК КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ,
ПІДПОРЯДКОВАНИХ ДЕПАРТАМЕНТУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Додаток 1

№
з/п

Назва
Підприємства

Код
ЄДРОПУ

Вид діяльності 
за КВЕД

Юридична адреса/ 
фактична адреса

Номер
телефону

Номер та дата 
рішення про 

реорганізацію 
, ліквідацію, 

перетворення, 
банкрутства 

тощо (за 
фактом на цей 

час)

ПІБ керівника, 
головного 
бухгалтера

Примітка

1
КП

«Автопідприємство 
санітарного 
транспорту» 

Дніпропетровської 
міської ради

01995663

86.90
(інша

діяльність у 
сфері охорони 

здоров’я)

49008
м. Дніпропетровськ 

вул. Чичеріна, 46 770-33-00 -

Г оргіладзе 
Руслан 

Надарійович 
Столбецька 

Тамара
Василівна, тел. 

31-40-30

Контракт з 
31.12.2013 

по
31.12.2018

2 КП «Аптека 
клінічного об’єднання 

швидкої медичної 
допомоги» 

Дніпропетровської 
міської ради

30619446
51.46.0 (оптова 

торгівля 
фармацевтичн 
ими товарами)

Відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних 
осіб-підприємців» до Єдиного державного реєстру юридичних осіб ат фізичних осіб- 
підприємців 14 липня 2014 року внесено запис № 12241390008017715 про проведення 
державної реєстрації припинення юридичної особи КП «Аптека клінічного об’єднання

швидкої медичної допомоги»



- / /  .з

І
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА МІСЬКА РАДА

ГОЛ ОВНЕ АРХІТЕК ТУРНО-ПЛ АНУВАЛ ЬНЕ УПРАВЛ ІННЯ

вуя. Набережна В.І. Леніна, 29-А, 
м. Дніпропетровськ, 49600

тел. (056) 745 25 29, факс (056) 744 34 94 
е-таіі: gapu@gapu.dp.ua, www.gapu.dp.ua

На № 37/ 271 від 05.02.2016

В.о. заступника міської ради, 
директора департаменту
комунального господарства 
та капітального будівництва
Дніпропетровської міської ради 
Лисенку М.О.

Про надання інформації 
щодо комунальних підприємств

Опрацювавши доручення міського голови щодо розгляду звернення пана 
Федора (реєстраційний номер міської ради 37/271 від 05.02.2016), Головне 
архітектурно-планувальне управління Дніпропетровської міської ради 
повідомляє, що на підставі рішення міської ради від 18.06.2014 № 32/53 у 
підпорядкуванні управління знаходяться комунальні підприємства 
Дніпропетровської міської ради: «Центр містобудування, архітектури та
кадастру» і «Земград» (у стадії припинення).

На підставі рішення міської ради від 08.12.2010 № 21/4 дані підприємства 
знаходяться в стадії ліквідації, фінансово-господарська діяльність з 2011 року не 
проводиться, всіх працівників звільнено, трудові договори із керівниками 
розірвано.

28.10.2015 юридичну особу комунальне підприємство «Центр 
містобудування, архітектури та кадастру» ліквідовано у судовому порядку.

З повагою

Начальник управління

Целіковська О лександра А натоліївна (056)

Д. В. Волик

mailto:xxxx@xxxx.xx.xx
http://www.gapu.dp.ua


ДНІПРОПЕТРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ВІДДІЛ З ПИТАНЬ РЕКЛАМИ

просп. Гагаріна, 13/15, м .Дніпропетровськ, 49005, тел. (0562) 46 34 23, тел./факс: 47 45 65 
e-mail: vpr_dnepr@ua.fm Код ЄДРПОУ 3773 1 147

Ф І

Гр. Пан Федір 
електронна адреса: 
foi+request-8896- 
c0802bbd@dostup.pravda.com.ua

Про розгляд запиту на інформацію

Ваш запит на інформацію від 03.02.2016, вх. № 149/1-04 від 04.02.2016, 
у міській раді вх. № 37/271 від 03.02.2016 (отримано електронною поштою e-mail: 
vidkryta-vlada@miac.dp.ua), в межах компетенції відділу з питань реклами 
Дніпропетровської міської ради розглянуто, повідомляємо таке.

Відповідно до рішення Дніпропетровської міської ради № 32/53 від 
18.06.2014 “Про затвердження Переліку комунальних підприємств
Дніпропетровської міської ради відповідно до їх підпорядкованості“ відділу з 
питань реклами Дніпропетровської міської ради підпорядковане
КГІ “Адміністративно-технічне управління”.

Юридична та фактична адреса підприємства: просп. Гагаріна, 13/15, 
м. Дніпропетровськ, 49005.

Контактний телефон: 46-34-23.
Керівник підприємства: Сітніков Віталій Вадимович (обіймає посаду

начальника з 07.07.2014).
КГІ “Адміністративно-технічне управління” відповідно до статуту є 

комунальним унітарним комерційним підприємством, метою створенння і 
діяльності якого є господарська діяльність для досягнення економічних і 
соціальних результатів та з метою одержання прибутку.

Згідно зі статутом та п. 2.4. Порядку розміщення зовнішньої реклами в місті 
Дніпропетровську (рішення виконавчого комітету Дніпропетровської міської ради 
від 31.08.2011 № 1148) КП “Адміністративно-технічне управління” є комунальною 
установою, від імені якої відповідно до законодавства реалізується господарська 
компетенція органів місцевого самоврядування у сфері розміщення зовнішньої 
реклами у місті Дніпропетровськ;

Начальник відділу Д.М. Садковський

mailto:xxxxxxxxx@xx.xx
mailto:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxxxxx.xxx.xx
mailto:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxxxxx.xxx.xx
mailto:xxxxxxxxxxxxxx@xxxx.xx.xx


Д Н ІП РО П Е Т РО В С Ь К А  М ІС Ь К А  РА ДА
УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

пр.К.Маркса,75, м. Дніпропетровськ, 49000, тел.-факс 745 26 69, e-mail: eco@miac.dp.ua

і?9. сj j . Mi/ь  № тУ /4- На № I j / j W  від О Л о х .л & д

Заступнику міського голови - 

директору департаменту комунального 
господарства та капітального 
будівництва
Дніпропетровської міської ради 
Лисенку М.О.

Про розгляд запиту 
на інформацію

Розглянувши інформаційний запит Пана Федіра від 03.02.2016 № 37/271 
щодо надання публічної інформації з діяльності комунальних підприємств 
Дніпропетровської міської ради, в межах повноважень управління, надаємо 
інформацію стосовно комунального підприємства «Еко Дніпро».

1. Юридична адреса підприємства: 49052, м. Дніпропетровськ,
вул. Щепкіна, 53; служб, тел.: (056) 375-41-46 (48). На даний момент керівника 
підприємства Банеру О.П. звільнено з посади. Нового керівника не призначено.

2. Основна діяльність підприємства - надання послуг з розміщення та 
захоронения твердих побутових відходів та промислових відходів IV класу 
небезпеки.

Начальник управління

Козлова Ірина Анатоліївна 745-26-69

mailto:xxx@xxxx.xx.xx


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

№
п/п

Назва
комунального
підприємства

Фактичне місце 
знаходження та юридична 

адреса

ГПБ керівника 
підприємства, ким і 
коли призначений

Термін дії 
контракту

Контактний
телефон

Види діяльності (визначені 
статутом чи положенням)

1 2 5 6 7

1. Комунальне 
підприємство 

культури 
«Центральний 

міський дитячий 
парк Лазаря 

Глоби»

Фактична та юридична 
адреса

49000 м.Дніпропетровськ, 
проси. Карла Маркса, 95

Кравченко Світлана 
Миколаївна, 

директор 
3  21.05.2008 

розпорядженням 
міського голови від 
22.05.2008 № 286-рк

26.12.2019 744-35-62

Функціювання атракціонів і 
тематичних парків (основний)

2. 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 
з 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

3. 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 машин і 
устаткування, у тому числі 
комп’ютери;
-Виробництво кіно- та відеофільмів, 
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



ДНІПРОПЕТРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 
У П Р А В Л ІН Н Я  О С В ІТИ  ТА НАУКИ

пр. ЬС.Маркса.75. м. Дніпропетровськ. 49000. тел./факс: 744 63 14. e-mail: dnepr_uon@ukr.net

На інформаційний запит 
від 03.02.2016 вх. 37/271

Управління освіти та науки Дніпропетровської міської ради на 
інформаційний від 03.02.2016 вх. 37/271 повідомляє.

Дніпропетровською міською радою, прийнято рішення від 27.05.2015 
№ 29/64 «Про припинення юридичної особи Комунального підприємства 
«Будинок вчених» Дніпропетровської міської ради за адресою: 
вул. Куйбишева.2 шляхом ліквідації». Також зазначаємо, що з 2007 року 
зазначене підприємство фінансово-господарською діяльністю не займається у 
зв'язку з тим. що приміщення фактично зайнято, директора та працівників 
немає.

Інших підприємству підпорядкуванні управління немає.

09.02.2016 на № 37/271 піл 03.02.2016

Пану Федору

З повагою
в. о. начальника управління

Салогуб Оксана Володимирівна 744 53 0Х

mailto:xxxxxxxxx@xxx.xxx


Д Н ІП Р О П Е Т Р О В С Ь К А  М ІС Ь К А  РАДА  
ДЕПАРТАМ ЕНТ КОРПОРАТИВНИХ ПРАВ ТА ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

просп. К.Маркса, 75, м. Дніпропетровськ, 49000, тел./факс (056) 744 62 95, e-mail: dkppz@miac.dp.ua
ЄДРПОУ 37454258

Р З. Л & ґ» № На № 3 - f / '^ / f  від &3-

»А/Р

В.о. заступника міського голови, 
директора департаменту 
комунального господарства та 
капітального будівництва 
Дніпропетровської 
міської ради 
Лисенку М.О.

Про надання інформації

Шановний Михайле Олександровичу!

За дорученням міського голови Філатова Б.А. від 03.02.2013 №37/271 
департамент корпоративних прав та правового забезпечення 
Дніпропетровської міської ради розглянув інформаційний запит Пана Федора 
про комунальні підприємства повідомляємо, що департаменту згідно рішення 
від 18.06.2014 № 32/53 «Про затвердження Переліку комунальних
підприємств Дніпропетровської міської ради відповідно до їх 
підпорядкованості» підпорядковано вісім комунальних підприємств: КП 
"Бюро", КП "Транспортна інфраструктура", КП "СРБД", КП "Благоустрій", 
КП "Моніторингова агенція архітектури та містобудування", КП "ЦМАЗК", 
КП "Комзем", КП "Адміністративне архітектурно-будівельне управління". 
Також надаємо інформацію про підпорядковані комунальні підприємства, яка 
наявна в департаменті: юридичну адресу, призначених директорів, їх 
контактні телефони.

№ п/

п
Заклад М ісцезнаходження

Керівник

закладу
П.І.Б.

Контактний

телефон

1 КП  "Б ю р о " вул . М е ч н и ко в а , 6 д и р е к т о р

Т ка ч е н ко

В я ч е с л а в

М и ко л а й о в и ч 3 4 -0 8 -0 7

2

КП  "Т р а н с п о р т н а  

ін ф р а с тр у кт у р а " вул . М е ч н и ко в а , 6 д и р е к то р

В о р о н и й

В о л о д и м и р

Л е о н ід о в и ч 3 4 -8 6 -8 2

3 КП  "С Р Б Д " вул . У д а р н и к ів , 6 д и р е к т о р

А с а б ін а  И р и н а  

А н а т о л іїв н а .

4 КП  "Б л а г о у с т р ій " вул . М е ч н и ко в а , 6 д и р е к т о р

5

КП "М о н іт о р и н г о в а  

а ге н ц ія  а р х іт е к ту р и  

т а  м іс т о б у д у в а н н я "

вул. Н а б е р е ж н а  

В .І.Л е н ін а , 2 9 А д и р е к т о р

CERT
ISO 9001

mailto:xxxxx@xxxx.xx.xx


КП "ЦМАЗК" на сьогодні ліквідовано. КП "Комзем" знаходиться в стані 
припинення, та процес не може бути закінчений, у зв’язку з несплатою 
податкового боргу, кошти на сплату якого поки що не виділені з бюджету. КП 
"Адміністративне архітектурно - будівельне управління" знаходяться в стані 
припинення, але саме на якій стадії інформація в департаменті відсутня. 
Також повідомляємо, що нами підготовлено листи на всі підпорядковані 
підприємства про надання запитуваної інформації. Надана нам інформація 
буде надіслана додатково.

З повагою

Директор департаменту Є. Г. Білов

Яцків Ольга Ярославівна 744 12 37



Перелік
комунальних підприємств підпорядкованих департаменту комунального господарства та капітального будівництва

Дніпропетровської міської ради

№
з/п Назва підприємства Вид діяльності

Юридична/фактич 
на адреса

Номер

телефону

ПІБ

керівника

Термін 
контракту 

з до

1

Комунальне підприємство 
"Управління контролю за 

благоустроєм міста" 
Дніпропетровської 

міської ради

Контроль та фіксація 
тимчасового погіршення 
існуючого стану об’єктів 
благоустрою місті у зв'язку з 
проведенням земляних, 
будівельно-монтажних робіт; 
Вжиття заходів для усунення 
порушень Правил 
благоустрою території міста

Юридична -  
просп. Гагаріна, 
буд. 13, кв.15; 

Фактична - 49069 
вул. Троїцька, 

буд.22-А

726-60-35 Буйвол
Анатолій

Сергійович

3 11.04.2014 
до 10.04.2016

2

Комунальне підприємство 
"Дніпротепломережа" 

Дніпропетровської 
міської ради

Виробництво теплової 
енергії, транспортування її 
магістральними і місцевими 
тепловими мережами та 
постачання теплової енергії 
населенню, підприємствам, 
організаціям, установам; 
Надання послуг з 
централізованого опалення та 
гарячого водопостачання

49081
вул. Артільна, 

буд.З-а

31-36-58 В.о. директора 
Пукас 
Сергій

Олександрович

3

Міське комунальне 
підприємство 

"Дніпроавтоміст"

Експлуатація,
профілактичний та поточний 
ремонт мостів та автошляхів; 
Прибирання проїзної частини 
автошляхів та мостів в межах 
міста

Юридична -  
вул. Шинна, буд. 28;

Фактична -  49049 
Набережна Перемоги, 

буд. 158

373-35-95 Хапатько
Валерій

Олексійович

3 01.01.2015 
до 31.12.2015



4

Комунальне підприємство 
"Т ранспортування 

покупної теплової енергії 
„Теплотранс” 

Дніпропетровської 
міської ради

Транспортування покупної 
теплової енергії

49089
вул. Макарова, 

буд. 32

790-95-13 Кіт
Сергій

Анатолійович

3 01.09.2009 
до 01.09.2015

5 Комунальне підприємство 
"Дніпроводоканал" 
Дніпропетровської 

міської ради

Централізоване 
водопостачання та 

водовід ведення

49600
вул. Троїцька, 

буд. 21-А

744-64-60
744-64-48

В.о. директора 
Огневой 
Михайло 

Володимирович

6 Комунальне підприємство 
"Міськсвітло" 

Дніпропетровської 
міської ради

Ремонт і технічне 
обслуговування електричного 
устаткування; Установлення 
та монтаж машин і 
устаткування; Розподілення 
електроенергії

49107
вул. Шинна, 

буд. 26

792-17-19 Олефіренко
Олександр
Андрійович

3 01.01.2014 
до 31.12.2016

7 Комунальне підприємство 
"Гідроспоруди" 

Дніпропетровської 
міської ради

Утримання і ремонт 
дренажно-дощових мереж; 
Експлуатація і ремонт 
дренажних, перекачувальних 
і заправних насосних станцій 
і інших гідроспоруд міста

49094
вул. Яружна, 

буд.13

785-74-94 Лазарев
Валентин

Володимирович

3 23.04.2015 
до 22.04.2016

8 Міське комунальне 
підприємство 

"Дніпропетровські міські 
теплові мережі"

Постачання пари, гарячої 
води та кондиційованого 
повітря

49044
просп. К. Маркса, буд. 

37

744-03-34
47-33-92

Черніков
Антон

Анатолійович

3 21.10.2014 
до 20.10.2017

9 Комунальне підприємство 
«Ритуальна служба» 
Дніпропетровської 

міської ради

Організація поховань і 
надання суміжних послуг

49000
просп. Кірова, 

буд.18

370-36-60 Літвіненко
Валерій

Анатолійович

3 16.04.2014 
до 15.04.2017



10 Комунальне підприємство 
"Міськзеленбуд 

Дніпропетровської 
міської ради”

Надання послуг з догляду та 
виконання робіт з поточного 
та капітального ремонту 
зелених насаджень; 
Виконання робіт з 
озеленення, благоустрою, 
утримання, видалення, 
відновлення зелених 
насаджень

Юридична -  
вул. Виконкомівська, 

буд. 6 
Фактична -  

49044
вул. Маршала 

Малиновського, 
буд. 60

373-86-53 Крутіков
Михайло

Олексійович

3 12.03.2015 
до 12.03.2018

11 Комунальне підприємство 
"Управління по ремонту 

та експлуатації 
автошляхів" 

Дніпропетровської 
міської ради

Експлуатація, ремонт та 
реконструкція автошляхів 
міста; Благоустрій та 
утримання території зеленої 
зони прилеглої до автошляхів 
та скверів міста

49040
просп. Праці, 

буд. 3

765-47-40 Морозкін
Михайло

Вікторович

3 07.11.2014 
до 07.11.2017

12 Комунальне підприємство 
"Теплоенерго" 

Дніпропетровської 
міської ради

Виробництво теплової 
енергії, транспортування її 
магістральними і місцевими 
тепловими мережами та 
постачання теплової енергії 
населенню, підприємствам, 
організаціям, установам ; 
Надання послуг з 
централізованого опалення та 
гарячого водопостачання

Юридична -  
49005

вул. Погребняка, 
буд. 7 

Фактична -  
вул. Короленка, 

буд.22

374-30-00 Клименко
Андрій

Володимирович

3 19.08.2015 
до 18.08.2020

13

і

Комунальне підприємство 
"Коменергосервіс" 
Дніпропетровської 

міської ради

Виробництво теплової 
енергії, транспортування її 
магістральними і місцевими 
тепловими мережами та 
постачання теплової енергії 
населенню, підприємствам, 
організаціям, установам ; 
Надання послуг з 
централізованого опалення та 
гарячого водопостачання

49081
вул. Артільна, 

буд. 6-6

34-24-26 Потапенко
Олександр
Васильович

3 04.03.2013 
до 03.03.2016



14 Міське комунальне Діяльність у сфері
підприємство 

„ Ад м і н істративне
архітектури

архітектурно-будівельне
управління”

Заступник директора департаменту 
комунального господарства та 
капітального будівництва 
Дніпропетровської міської ради



Юридична - 785-75-07 Джалілов 3 24.03.2015
49600

вул. Січеславська 
Набережна, 
буд.29-А 

Фактична -  49030 
вул. Виконкомівська, 

буд. 6

Габібуллах 
Нурмагомед огли

до 31.12.2017

О.М.Самілик


