
протокол ль 01

засiдання конкурсноТ KoMiciT Золотонiськоi мiськоi Ради щодо прийняття
рiшення про органiзацiю та проведеншI конкурсу з вибору керуючоi компанii
Iндустрiального парку,,Золотоноша" в MicTi Золотоноша.

27.|0.202| 10-00 год.

м. Золотоноша, вул. Садовий проiзд, 8,
кабiнет мiського голови

ПРИСУТНI:

Засryпник голови KoнKypcнoi KoMicii
,-,"1- "**

!зюбан Вадим
Андрiйович

сьомак Наталiя
олексiiъна

Остроглазова Вiкторiя
Володимирiвна

BecHiH Iгор
Володимирович

коваленко олена
Ва_lилiвна

XapiH Артем Вiкторович

Лукомська Тетяна
Едуардiвна

Слюсар Олексiй
олексiйович

I

,Зоря Микола Антонович

та соцiального

Масло Олег Михайлович !Перший заступник мiського голови

Секретар мiськоi ради

Начальник вiддiлу прогнозування та розвитку
.громади
,Начаrrьн; r"р"""i;;; up*ir"n yp", регулювання
забудови та земельних вiдносин

Начальник фiнансового управлiння

Начальник управлiння житлово-комунаJIьного
господарства

Начальник y"p;;;i";;- й;цi
захисту населення



\

ПОРЯДОК ЩЕННИИ:

органiзацiя та проведення конкурсу з вибору керуючот компанiт

iндустрiального парку,,Золотоноша" в MicTi Золотоноша.

Висryпили:

Перший заступник мiського голови (Олег Масло) - повiдомив присутнiх,

шдо Золътонiська Micbka рада, як Iнiцiатор створення iндустрiалъного парку,

звернулася листами вiд 6.oT.zoz1 J\ъ1 52З та вiд 31.08.2021 Jю1782 до керуючоi

койпанii тов ,,голд Кепiталбуд" з тим, що з моменry пiдписання договору

,,Про створення та функцiонування Iндустрiалrъного паркУ ,,Золотоноша"

2t.1,2.2o19 жодних практичних дiй щодо його функцiонування не вiдбулося,

земельнi дiлянки в оренду не були переданi, мiський бюджет недоотримус

кошти та в цiлому не виправдовусться мета створення iндустрiального парку. :
Згiдно розлiлУ IX Закону Украiни ,,Про iндустрiа-пънi парки" нездiйснення

дiяльностi протягом тръох poKiB в межах iндустрiального парку у{асниками с

пiдставою для його лiквiдацii. Вiдповiдно до Роздiлу 8 ,,Iншi умови" п, 8,2

пiдписаного з керуючою компанiсю договору е можJIивiстъ прийняття спiльного

рiшення щодо припинення договору про створенння та функцiонування
iндустрiального ,rup*y. Вiдповiдi вiд керуючоТ компанii отримано не було, У
,"'".ny з циМ рiшенняМ MicbKoi Ради вiд 19. t0.202]r N913-4л/III ,,Про дострокове

припинення договоРУ ,,ПРо створення та функцiонування Iндустрiалъного парку

,,Зопоrо"оша" вiд 2t.|2.20|9 припинено дiю договору, укJIаденого мlж

ЗолотонiСькоЮ мiською радою та ТоВ ,,Голд Кепiталбуд". З метою вибору на

конкурентних засадах керуючоi компанii Iндустрiалъного парку ,,Золотоноша",

.ruор.rОго рiшенням MicbKoi ради вiд25.04.2017 Ng22-39(VII ,,Про створення

,,Iндустрiалiний парк ,,Золотоноша" та включеного до Реестру iндустрiальних
(rrро*"Ёпових) ,rupnlu оголошуеться проведення конкурсу на вибiр компанii.

НачальниК вiддiлУ прогнозування та розвитку громади (Вiкторiя -

остроглазова) довела до вiдома присутнiх проект оголошення щодо

проведення конкурсу на визначення керуючот компанiт для под€lлъшого

оприлюДненнЯ в засобаХ масовоi iнформачiТ та перелiк документiв, розроблених
на сьогоднi.

Членами KoMicii були обговоренi ocHoBHi

,,Iндустрiальний rrарк ,,Золотоноша", положення про

конкурсу та стан облашryвання дiпянки IП.
Вирiшили:

1. Визнати час проведення конкурсУ на керуючу компанiю Iп
,,Золотоноша" - 09.1,2.202l.

аспекти КонцепцiI

умови проведення



2. Вiддiлу прогнозування та розвитку громади (Вiкторiя Остроглазова) до
01 .1 1 .202| подати оголошення про проведення конкурсу на визначення
керуючоi компанii IП ,,Золотоноша" в мiсцевi засоби iнформацiТ, на
офiцiйний сайт MicTa, на офiцiйну cTopiHKy Черкаськоi ОДА та
MiHicTepcTBa економiки УкраiЪи (текст додаеться).

визначення керуючоi компанii (ло

Заступник голови KoMiciT

Секретар KoMicii

олег МАсЛо

Вадим ДЗЮБАН

З. Затвердити конкурсну документацir_о для
).

участi у KoHKypci на


