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Про надання публічної інформації

Ваш запит про надання публічної інформації розглянуто.
З питання коштів, які витрачено на демонтаж пам’ятника Леніну, 

повідомляємо, що сума видатків на демонтаж та перенесення, на. місце 
зберігання скульптури В.І. Леніну та інших скульптурних елементів 
відповідно до Договору на надання послуг від 03.03.2016 № 21-П укладеного з 
ТОВ «ІБП «ФОРТ» складає 199976,00 грн.

З питання зберігання пам’ятника Леніну повідомляємо, що на теперішній 
. час скульптура В.І.Леніну та інші демонтовані скульптурні елементи, на 

виконання рішення Запорізької міської ради від 19.02.2016 № 7 «Про демонтаж 
пам’ятника В.І. Леніну та відповідних елементів архітектурного комплексу» та 
розпорядження міського голови м. Запоріжжя від 03.03.2016р № 412 к/тр «Про 
визначення території КП «Водоканал», відповідно до Договору відповідального 
зберігання від 17.03.2016 № 64-НП, зберігаються на території КП «Водоканал».

Надаємо копію рішення Запорізької міської ради від 19.02.2016 № 7 «Про 
демонтаж пам’ятника В.І. Леніну та відповідних елементів архітектурного 
комплексу».

Надану .відповідь на даний інформаційний запит Ви маєте право 
оскаржити у порядку визначеному у ст. 23 Закону України «Про доступ до 
публічної інформації».

Додаток: на 1 арк. в 1 прим.

Перший заступник міського 
голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради

- Онода 224 87 01

КП «ЗМД «ДМ». Зам. №  3664 -  4000

mailto:xxxx@xxxxxxx.xxx.xx
mailto:xxxxxxxx@xxxxxx.xxxxxx.xxx.xx


УКРАЇНА 

ЗАПОРІЗЬКА МІСЬКА РАДА 
сьомого скликання 

_____  ДРУга сесія

Р І Ш Е Н Н Я
. „19.02.2016 ЛЪ 7

м. Запоріжжя

Про демонтаж пам’ятника 
ВЛ. Леніну та відповідних 
елементів архітектурного комплексу

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Запорізька міська рада 
ВИРІШИЛА:

1. Демонтувати пам’ятник В.І. Леніну та відповідні елементи 
архітектурного комплексу, які розташовані на площі Леніна в м. Запоріжжя.

............ 2. Районній дт^тстрЙ йи . Запорізької міської ради по Ленінському
району доручити: .■ ' ; •

2.1. Підготувати в установленому порядку обґрунтування, розрахунок 
та бюджетний запит на витрати і|о демонтажу (перенесенню) пам’ятника

• В.І. Леніну та інших скульшурнихелементів, які розташовані на площі Леніна, 
та подати до департаменту фінансової та бюджетної політики Запорізької міської 
ради. •

2.2. Здійснити демонтаж та перенесення на місце зберігання до 
міського комунального підприємства «Основаніє» скульптури В.І. Леніна та 
інших скульптурних елементів у термін до 19 березня 2016 року.

2.3. Передати, а міському комунальному підприємству «Основаніє» 
прийняти на зберігання скульптуру В.І. Леніна та інші скульптурні елементи 
з укладанням договору зберігання.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника з 
питань діяльності виконавчих органів ради Мішка С.М. та постійну комісію 
Запорізької міської ради з питань комунальної власності, ресурсів,

відносин (Чумаченко І.М.).

В.В. Буряк

приватизації, архітектури та земельних
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