Додаток 
до розпорядження 
міського голови
від 19.12.2011р. №2238-01р

Протокол 
засідання комісії з інвентаризації майна спортивної площинної споруди, розташованої за адресою: м. Одеса, просп. Маршала Жукова, 6,                                 для її передачі на баланс управління з фізичної культури та спорту                  Одеської міської ради

м. Одеса									         05.08.2011 р.

На підставі розпорядження міського голови від 29.07.2011 р.                                    № 1239-01р „Про створення комісії з інвентаризації майна спортивної площинної споруди, розташованої за адресою: м. Одеса, просп. Маршала Жукова, 6, для її передачі на баланс управління з фізичної культури та спорту Одеської міської ради” комісія у наступному складі:

Павлова 
Олена Олегівна 

- голова комісії, заступник міського голови;
Бєланов 
Ігор Іванович
- заступник голови комісії, начальник управління з фізичної культури та спорту Одеської міської ради;


Жмурко 
Інна Миколаївна
- секретар комісії, головний бухгалтер управління з фізичної культури та спорту Одеської міської ради.


Члени комісії:

Копотієнко 
Сергій Олександрович
(не з’явився) 

- головний спеціаліст відділу благоустрою території Київської районної адміністрації Одеської міської ради;
Красножон 
Людмила Миколаївна
- заступник начальника відділу контролю за ефективністю управління бюджетними коштами фінансового управління Київського району;

Лебедєв 
Роман Сергійович



- начальник відділу правової естетики юридичного департаменту Одеської міської ради;
Морозов 
Дмитро Валерійович
- головний спеціаліст відділу інвентаризації та реєстрації управління формування та обліку комунальної власності департаменту комунальної власності Одеської міської ради;

Чернявська 
Оксана Михайлівна
- перший заступник начальника управління з фізичної культури та спорту Одеської міської ради

здійснила обстеження майна спортивної площинної споруди, зазначеної у розпорядженні міського голови.

При обстеженні встановлено:
	- спортивна площинна споруда розташована за адресою: м. Одеса,         просп. Маршала Жукова, 6, площа споруди складає 2000 кв.м., бетонне покриття споруди знаходиться у незадовільному стані (під дією зовнішніх чинників відбувається корозія бетону);
	- спортивна площинна споруда огороджена металевою огорожею, яка складається із 87-ми металевих секцій;
	- на території спортивної площинної споруди розміщено:
	1) комплекс № 1, який складається з 2-х елементів;
	2) комплекс № 2, який складається з 3-х елементів;
	3) комплекс № 3, який складається з 1 елементу (рампа);
	4) комплекс № 4, який складається з 1 елементу;
	5) урни для сміття – 3 шт.;
	6) металеві стійки (елементи для ковзання) – 4 шт.;
	7) металеві елементи (лавки для ковзання) – 2 шт.
Усі складові елементи спортивної площинної споруди знаходяться в незадовільному стані та потребують капітального ремонту.
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Керуюча справами 							Т. Герасименко 


