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Засідання конкурсної комісії з проведення конкурсів на право оренди 
об’єктів нерухомого майна, що належить до комунальної власності територіальної 
громади міста, відкрила голова конкурсної комісії з проведення конкурсів на 
право оренди об’єктів нерухомого майна, що належить до комунальної власності 
територіальної громади міста, заступник директора департаменту по роботі з 
активами Дніпровської міської ради -  начальник управління з питань комунальної 
власності Турчак А.М., яка ознайомила комісію з регламентом роботи, загальними 
принципами передачі комунального майна в оренду на конкурсних засадах та 
запропонувала розпочати роботу конкурсної комісії з проведення конкурсів на 
право оренди об’єктів нерухомого майна, що належить до комунальної власності 
територіальної громади міста та відповідно до рішень міської ради від 21.03.07 
№ 41/11, із змінами та доповненнями, від 06.04.11 № 19/10, від 29.02.12 № 8/21 
«Про затвердження Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду 
комунального нерухомого майна» та Наказу департаменту по роботі з активами 
Дніпровської міської ради від 02.09.2019 № 373.

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - одноголосно.

1. СЛУХАЛИ:

Голову конкурсної комісії Турчак А.М., яка ознайомила комісію із 
об’єктами оренди, які були оприлюдненні у газеті «Наше місто» від 05.09.2019 
№ 36/1 (4031/1) та на офіційному Інтернет порталі Дніпровської міської ради і на 
сайті dniprorada.gov.ua, для проведення конкурсу на право оренди об’єктів 
нерухомого майна, що належить до комунальної власності територіальної громади 
міста і зачитав затверджені та визначені конкурсною комісією початкові умови 
конкурсу на право оренди об’єктів нерухомого майна, що належить до 
комунальної власності територіальної громади міста, згідно з Протоколом 
конкурсної комісії від 03.09.19 № 56-ДРА/19.

№
п/
п

Н азва об 'єкта 
оренди, 

площ а, кв.м , 
поверх

А дреса
о б ’єк та  оренди

Б алан соутри м увач О рган  уп равл ін н я, 
як и й  зд ій сн ю є 

к ер івн и цтво  оп ерати вн ою  
д іяльн істю  

бал ан соутри м увач а

Стартова 
орендна плата 

за  базовий 
місяць
липень

2019 року, грн.

С ум а
застави ,

грн.

1 Н еж итлове 
прим іщ ення 
загальною  
площ ею  
58,4 кв.м  
(в т.ч . ганок 
6,1 кв.м ),
1-й поверх

м. Д н іпро , 
просп . Д м и тра 
Я ворн и ц ького , 
125, прим . № 61

К П
«Б ю ро обліку 

м ай н ови х  прав та 
д іяльності 3 

нерухом істю » 
Д н іп ровсько ї м ісько ї 

ради

Д еп артам ен т 
по роб о т і з акти вам и  

Д н іп ровськ о ї м іськ о ї р ад и

2189,13 2189,13

2 Н еж итлове 
прим іщ ення 
загальною  
площ ею  
50,2 кв.м , 
2-й  поверх

м. Д н іпро , 
просп . Б огд ан а 
Х м ельн и ц ького , 
8Г

Д еп артам ен т
гум ан ітарн о ї

п олітики
Д н іп ровсько ї м ісько ї 

ради

Д еп артам ен т 
гум ан ітарн о ї п о л іти к и  

Д н іп ровськ о ї м іськ о ї ради
1056,63 1056,63



3 Н еж итлове 
прим іщ ення 
загальною  
площ ею  
13,3 кв.м , 
2-й  поверх

м. Д ніпро, 
вул.
В ели ка 
Д іївська , 111

К Н П
"Д ніпровський  центр 

п ервинної 
м ед и ко-сан ітарн о ї 

доп ом оги  № 5" 
Д н іп ровсько ї м ісько ї 

ради

Д еп артам ен т 
охорон и  здоров 'я  

н асел ен н я
Д н іп ровськ о ї м іськ о ї ради 1448,82 1448,82

4 Н еж итлове 
прим іщ ення 
загальною  
площ ею  
5,0 кв.м ,
1-й п оверх

м. Д ніпро, 
просп.
Г ероїв , 22

К Н П
"Д н іп ровськи й  центр 

п ерви н н о ї 
м ед и ко-сан ітарн о ї 

доп ом оги  № 4" 
Д н іп ровськ о ї м ісько ї 

ради

Д еп артам ен т 
охорон и  здоров 'я  

н аселен н я
Д н іп ровськ о ї м ісько ї ради 294,46 294 ,46

5 Н еж итлове 
прим іщ ення 
загальною  
площ ею  
9,13 кв.м ,
1 -й поверх

м. Д н іпро , 
просп.
С лобож ан ськи й ,
97

К В Ж Р Е П
Ін дустріального

району

Д еп артам ен т 
ж и тлового  го сп од арства  

Д н іп ровськ о ї м іськ о ї ради
143,21 143,21

6 Н еж итлові 
прим іщ ення 
загальною  
площ ею  
64,6 кв.м , 
1-й поверх

м. Д н іпро , 
просп. Г еро їв , 4

К В Ж Р Е П
Ж овтн евого  району

Д еп артам ен т 
ж и тлового  го сп од арства  

Д н іп ровськ о ї м іськ о ї ради
1079,50 1079,50

7 Н еж итлове
прим іщ ення
загальною
площ ею
162,0 кв.м,
1-й та  2 -й
поверхи

м. Д н іпро , 
просп. 
Г еро їв , 31А

К В Ж РЕ П
Ж овтн евого  району

Д еп артам ен т 
ж и тлового  го сп од арства  

Д н іп ровськ о ї м іськ о ї рад и
1050,50 1050,50

8 Н еж итлове 
прим іщ ення 
загальною  
площ ею  
132,8 кв.м , 
1-й поверх

м. Д н іпро , 
просп . 
Г еро їв , 37

К В Ж РЕ П
Ж овтн евого  району

Д еп артам ен т 
ж и тлового  го сп од арства  

Д н іп ровськ о ї м ісь к о ї ради
2070,00 2070,00

9 Н еж итлове 
прим іщ ення 
загальною  
площ ею  
23,0 кв.м , 
3-й  поверх

м. Д ніпро, 
вул. Г етьм ан а 
П етра
Д орош ен ка, 5

Д еп артам ен т
гум ан ітарн о ї

політики
Д н іп ровськ о ї м ісько ї 

ради

Д еп артам ен т 
гу м ан ітар н о ї п о л іти к и  

Д н іп ровськ о ї м іськ о ї рад и 446,78 446 ,78

ПОСТАНОВИЛИ:

Розпочати роботу конкурсної комісії з проведення конкурсів на право 
оренди об’єктів нерухомого майна, що належить до комунальної власності 
територіальної громади міста по зазначеним об’єктам оренди та початковна право 
оренди об’єктів нерухомого майна, що належить до комунальної власності 
територіальної громади міста, які затверджені та визначені конкурсною комісією 
згідно з Протоколом конкурсної комісії від 03.09.19 № 56-ДРА/19.

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - одноголосно.

2. СЛУХАЛИ:



Голову конкурсної комісії з проведення конкурсів на право оренди об’єктів 
нерухомого майна, що належить до комунальної власності територіальної громади 
міста Турчак А.М., яка ознайомила членів комісії з наданими на розгляд комісії 
заявами про участь у конкурсі. Конверти були розпечатані на засіданні конкурсної 
комісії у присутності членів конкурсної комісії та конкурсантів, які письмово 
підтвердили, що конверти були неушкоджені (Додаток 1 до Протоколу 
№ 61 -  ДРА/19 від 20.09.19).

3. СЛУХАЛИ:

По об’єкту оренди № 1 -  нежитлове приміщення загальною площею 58,4 
кв.м (в т.ч. ганок 6,1 кв.м), 1-й поверх, за адресою: м. Дніпро, просп. Дмитра 
Яворницького, 125, прим. №61 -  надійшла заява про участь у конкурсі, конкурсні 
пропозиції та документи від учасника:

-  Громадянка України Мільченко Наталія Іванівна, м. Дніпро, просп. Гагаріна, 
б. 124, кв. 35, ЄДРПОУ -  1986615541 - по об’єкту оренди № 1 -  запропонувала 
розмір орендної ставки -  4% за використання нерухомого майна за цільовим 
призначенням -  для розміщення фізичної особи без здійснення підприємницької 
діяльності та укласти договір оренди до 3-х (трьох) років.

Члени конкурсної комісії - запропонували укласти договір оренди з 
Громадянка України Мільченко Наталія Іванівна, на умовах, запропонованих 
учасником у конкурсній заяві та конкурсних пропозиціях, згідно Методики та 
згідно умов конкурсу по об’єкту оренди № 1 розмір орендної ставки -  4% за 
використання нерухомого майна за цільовим призначенням -  для розміщення 
фізичної особи без здійснення підприємницької діяльності, термін дії договору до 
3-х (трьох) років.

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - одноголосно.

По об’єкту оренди № 2 -  нежитлове приміщення загальною площею 50,2 
кв.м, 2-й поверх, за адресою: м. Дніпро, просп. Богдана Хмельницького, 8Г -  
надійшла заява про участь у конкурсі, конкурсні пропозиції та документи від 
учасника:

-  Громадська організація "Інноваційне майбутнє", м. Київ, вул. Еспланадна, 
б. 20, ЄДРПОУ -  41211625 - по об’єкту оренди № 2 -  запропонувала розмір 
орендної ставки 15% за використання нерухомого майна за цільовим 
призначенням -  для розміщення гуртка з робототехніки та програмування згідно 
графіку (додається) та укласти договір оренди до 3-х (трьох) років.

Члени конкурсної комісії - запропонували укласти договір оренди з 
Громадська організація "Інноваційне майбутнє", на умовах, запропонованих



учасником у конкурсній заяві та конкурсних пропозиціях, згідно Методики та 
згідно умов конкурсу по об’єкту оренди № 2 розмір орендної ставки — 15%, за 
використання нерухомого майна за цільовим призначенням -  інше використання 
нерухомого майна (розміщення гуртка з робототехніки та програмування згідно 
графіку), термін дії договору до 3-х (трьох) років.

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - одноголосно.

По об’єкту оренди № 3 -  нежитлове приміщення загальною площею 13,3 
кв.м, 2-й поверх, за адресою: м. Дніпро, вул. Велика Діївська, 111 -  надійшла заява 
про участь у конкурсі, конкурсні пропозиції та документи від учасника:

- Товариство з обмеженою відповідальністю "СВЛАБ", м. Дніпро, вул. 
Крамнина, 7, ЄДРПОУ -  39727792 - по об’єкту оренди № 3 -  запропонувало 
розмір орендної ставки -  20% за використання нерухомого майна за цільовим 
призначенням -  для здійснення медичної діяльності та укласти договір оренди на 
2 (два) роки.

Члени конкурсної комісії - запропонували укласти договір оренди з 
Товариство з обмеженою відповідальністю " СВЛАБ ", на умовах, запропонованих 
учасником у конкурсній заяві та конкурсних пропозиціях, згідно Методики та 
згідно умов конкурсу по об’єкту оренди № 3 розмір орендної ставки -  20% за 
використання нерухомого майна за цільовим призначенням -  для розміщення 
суб’єкту господарювання, що діє на основі приватної власності і провадить 
господарську діяльність з медичної практики, термін дії договору оренди на 6 
місяців.

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - одноголосно.

По об’єкту оренди № 4 -  нежитлове приміщення загальною площею 5,0 
кв.м, 1-й поверх, за адресою: м. Дніпро, просп. Героїв, 22 -  надійшла заява про 
участь у конкурсі, конкурсні пропозиції та документи від учасника:

-  Фізична особа -  підприємець Кулешов Євген Борисович, м. Дніпро, вул. 
Мандриківська, б. 338, кв. 47, ЄДРПОУ -  2667419195 - по об’єкту оренди № 4 -  
запропонував розмір орендної ставки 8% за використання нерухомого майна за 
цільовим призначенням -  для продажу продуктових товарів, крім товарів 
підакцизної групи та укласти договір оренди до 3-х (трьох) років.

Члени конкурсної комісії - запропонували укласти договір оренди з Фізична 
особа -  підприємець Кулешов Євген Борисович, на умовах, запропонованих 
учасником у конкурсній заяві та конкурсних пропозиціях, згідно Методики та 
згідно умов конкурсу по об’єкту оренди № 4 розмір орендної ставки -  8% за 
використання нерухомого майна за цільовим призначенням -  для розміщення 
торговельного об'єкту з продажу продовольчих товарів, крім товарів підакцизної 
групи, термін дії договору оренди на 6 місяців.



ГОЛОСУВАЛИ: «За» - одноголосно.

По об’єкту оренди № 5 -  нежитлове приміщення загальною площею 9,13 
кв.м, 1-й поверх, за адресою: м. Дніпро, просп. Слобожанський, 97 -  надійшла 
заява про участь у конкурсі, конкурсні пропозиції та документи від учасника:

-  Фізична особа -  підприємець Генкіна Олена Сергіївна, просп. Гагаріна, б. 84, 
кв. 58, ЄДРПОУ -  2922213243 - по об’єкту оренди № 5 -  запропонувала розміри 
орендної ставки за використання нерухомого майна за цільовим призначенням 6% 
на 6,8 кв.м -  для торгівлі бухгалтерськими бланками, книгами, канцтоварами; 7% 
на 2,33 кв.м -  послуги копіювання та укласти договір оренди до 3-х (трьох) років.

Члени конкурсної комісії - запропонували укласти договір оренди з Фізична 
особа -  підприємець Генкіна Олена Сергіївна, на умовах, запропонованих 
учасником у конкурсній заяві та конкурсних пропозиціях, згідно Методики та 
згідно умов конкурсу по об’єкту оренди № 5 розміри орендної ставки -  6% на 6,8 
кв.м за використання нерухомого майна за цільовим призначенням -  для 
розміщення торгівельного об'єкту з продажу бухгалтерських бланків, книг, 
канцтоварів; 7% на 2,33 кв.м за використання нерухомого майна за цільовим 
призначенням -  для розміщення ксерокопіювальної техніки для надання 
населенню послуг із ксерокопіювання документів, термін дії договору до 3-х 
(трьох) років.

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - одноголосно.

По об’єкту оренди № 6 -  нежитлові приміщення загальною площею 64,6 
кв.м, 1-й поверх, за адресою: м. Дніпро, просп. Героїв, 4 -  надійшла заява про 
участь у конкурсі, конкурсні пропозиції та документи від учасника:

- Товариство з обмеженою відповідальністю "Управбуд -  Сервіс», м. Дніпро, 
вул. Курчатова, б. 7, оф. 302/2, ЄДРПОУ -  41508864 - по об’єкту оренди № 6 -  
запропонувало розмір орендної ставки 3% за використання нерухомого майна за 
цільовим призначенням -  під розміщення недержавних підприємств на площі, яка 
використовується для обслуговування комунальних закладів, установ та 
організацій та укласти договір оренди до 3-х (трьох) років.

Члени конкурсної комісії - запропонували укласти договір оренди з 
Товариством з обмеженою відповідальністю "Управбуд -  Сервіс», на умовах, 
запропонованих учасником у конкурсній заяві та конкурсних пропозиціях, згідно 
Методики та згідно умов конкурсу по об’єкту оренди № 6 розмір орендної ставки 
-  3%, за використання нерухомого майна за цільовим призначенням -  під 
розміщення недержавних підприємств на площі, яка використовується для 
обслуговування комунальних закладів, установ та організацій, термін дії договору 
оренди до 3-х (трьох) років.



ГОЛОСУВАЛИ: «За» - одноголосно.

По об’єкту оренди № 7 -  нежитлове приміщення загальною площею 162,0 
кв.м, 1-й та 2-й поверхи, за адресою: м. Дніпро, просп. Героїв, 31А -  надійшла 
заява про участь у конкурсі, конкурсні пропозиції та документи від учасника:

-  Товариство з обмеженою відповідальністю "Управбуд -  Сервіс», м. Дніпро, 
вул. Курчатова, б. 7, оф. 302/2, ЄДРПОУ -  41508864 - по об’єкту оренди № 7 -  
запропонувало розмір орендної ставки 3% за використання нерухомого майна за 
цільовим призначенням -  під розміщення недержавних підприємств на площі, яка 
використовується для обслуговування комунальних закладів, установ та 
організацій та укласти договір оренди до 3-х (трьох) років.

Члени конкурсної комісії - запропонували укласти договір оренди з 
Товариством з обмеженою відповідальністю "Управбуд -  Сервіс», на умовах, 
запропонованих учасником у конкурсній заяві та конкурсних пропозиціях, згідно 
Методики та згідно умов конкурсу по об’єкту оренди № 7 розмір орендної ставки
-  3%, за використання нерухомого майна за цільовим призначенням -  під
розміщення недержавних підприємств на площі, яка використовується для 
обслуговування комунальних закладів, установ та організацій, термін дії договору 
оренди до 3-х (трьох) років. %.

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - одноголосно.

По об’єкту оренди № 8 -  нежитлове приміщення загальною площею 132,8 
кв.м, 1-й поверх, за адресою: м. Дніпро, просп. Героїв, 37 -  надійшла заява про 
участь у конкурсі, конкурсні пропозиції та документи від учасника:

- Товариство з обмеженою відповідальністю "Управбуд -  Сервіс», м. Дніпро, 
вул. Курчатова, б. 7, оф. 302/2, ЄДРПОУ -  41508864 - по об’єкту оренди № 8 -  
запропонувало розмір орендної ставки 3% за використання нерухомого майна за 
цільовим призначенням -  під розміщення недержавних підприємств на площі, яка 
використовується для обслуговування комунальних закладів, установ та 
організацій та укласти договір оренди до 3-х (трьох) років.

Члени конкурсної комісії - запропонували укласти договір оренди з 
Товариством з обмеженою відповідальністю "Управбуд -  Сервіс», на умовах, 
запропонованих учасником у конкурсній заяві та конкурсних пропозиціях, згідно 
Методики та згідно умов конкурсу по об’єкту оренди № 8 розмір орендної ставки
-  3%, за використання нерухомого майна за цільовим призначенням -  під 
розміщення недержавних підприємств на площі, яка використовується для 
обслуговування комунальних закладів, установ та організацій, термін дії договору 
оренди до 3-х (трьох) років.



ГОЛОСУВАЛИ: «За» - одноголосно.

По об’єкту оренди № 9 -  нежитлове приміщення загальною площею 23,0 
кв.м, 3-й поверх, за адресою: м. Дніпро, вул. Гетьмана Петра Дорошенка, 5 -  
надійшла заява про участь у конкурсі, конкурсні пропозиції та документи від 
учасника:

- Товариство з обмеженою відповідальністю "Центр навчання молоді "Лідер", 
м. Дніпро, пр. Героїв, 4 ЄДРПОУ -  37086832 - по об’єкту оренди № 9 -  
запропонувало розмір орендної ставки -  15% використання нерухомого майна за 
цільовим призначенням -  інше використання нерухомого майна (здійснення 
освітньої діяльності по вивченню іноземних мов), з урахуванням графіку 
погодинної оренди приміщення та укласти договір оренди до 3-х (трьох) років.

Члени конкурсної комісії - запропонували укласти договір оренди з 
Товариством з обмеженою відповідальністю "Центр навчання молоді "Лідер", на 
умовах, запропонованих учасником у конкурсній заяві та конкурсних пропозиціях, 
згідно Методики та згідно умов конкурсу по об’єкту оренди № 9 розмір орендної 
ставки -  15% використання нерухомого майна за цільовим призначенням -  інше 
використання нерухомого майна (здійснення освітньої діяльності по вивченню 
іноземних мов), з урахуванням графіку погодинної оренди приміщення, термін дії 
договору оренди до 3-х (трьох) років.

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - одноголосно.

ЗВЕДЕНА ТАБЛИЦЯ РЕЗУЛЬТАТІВ КОНКУРСУ 
(враховуючи умови конкурсу):

Гр. України 
Мільченко Н. І.

О б ’єкт 
оренди №  1, 
Н еж итлове 
приміщ ення 
загальною  
площ ею  
58,4 кв.м 
(в т.ч. ганок 
6,1 кв.м),
1 -й поверх

м. Дніпро, 
просп. Д м итра 
Яворницького, 
125, прим. №61

О рендна плата 
4%
(для розм іщ ення 
ф ізичної особи без 
здійснення 
п ідприєм ницької 
діяльності)

Термін д ії 
договору 
оренди 
до 3-х 
років

ГО "Інноваційне 
майбутнє"

О б ’єкт 
оренди №  2, 
Н еж итлове 
приміщ ення 
загальною  
площ ею  
50,2 кв.м, 
2-й поверх

м. Д ніпро, 
просп. Богдана 
Х мельницького, 
8Г

О рендна плата 
15%
(інш е використання 
нерухомого майна 
(розм іщ ення гуртка 
з робототехніки та 
програмування 
згідно графіку)

Термін д ії 
договору 
оренди 
Д О  3-х 
років.

ТОВ"СВЛАБ" О б’єкт 
оренди №  3,

м. Дніпро, 
вул. Велика

О рендна плата 
20%
(для розм іщ ення

Термін дії
договору
оренди



Н еж итлове 
приміщ ення 
загальною  
площ ею  
13,3 кв.м, 
2-й поверх

Діївська, 111 суб’єкту
господарю вання, 
що д іє на основі 
приватної власності 
і провадить 
господарську 
діяльність 3 
м едичної практики)

на 6 
місяців.

ФОП Кулешов Е. Б. О б ’єкт
оренди №  4,
Н еж итлове
приміщ ення
загальною
площ ею
5,0 кв.м,
1 -й поверх

м. Дніпро, 
просп. Героїв, 22

О рендна плата 
8%
(для розм іщ ення 
торговельного 
о б 'єкту  з продаж у 
продовольчих 
товарів, крім 
товарів підакцизної 
групи)

Термін д ії 
договору 
оренди 
на 6 
місяців.

ФОП Генкіна О. С. О б ’єкт
оренди №  5,
Н еж итлове
приміщ ення
загальною
площ ею
9,13 кв.м,
1 -й поверх

м. Дніпро, 
просп.
Слобожанський,
97

О рендна плата 
6%  на 6,8 кв.м 
(для розм іщ ення 
торгівельного 
об 'єкту  з продаж у 
бухгалтерських 
бланків, книг, 
канцтоварів)
7%  на 2,33 кв.м 
(для розм іщ ення 
ксерокопію вальної 
техніки для 
надання населенню  
послуг із 
ксерокопію вання 
документів)

Термін дії 
договору 
оренди 
до 3-х 
років.

ТОВ "Управбуд- 
Сервіс"

О б ’єкт
оренди №  6,
Н еж итлові
приміщ ення
загальною
площ ею
64,6 кв.м,
1 -й поверх

м. Дніпро, 
просп. Героїв, 4

О рендна плата 
3%
(під розм іщ ення 
недерж авних 
підприєм ств на 
площ і, яка 
використовується 
для обслуговування 
ком унальних 
закладів, установ та 
організацій)

Термін дії 
договору 
оренди 
до 3-х 
років.

ТОВ "Управбуд- 
Сервіс"

О б’єкт
оренди №  7,
Н еж итлове
приміщ ення
загальною
площ ею
162,0 кв.м,
1 -й та  2-й 
поверхи

м. Дніпро, 
просп. 
Героїв, 31А

О рендна плата 
3%
(під розм іщ ення 
недерж авних 
підприємств на 
площ і, яка 
використовується 
для обслуговування 
ком унальних 
закладів, установ та

Термін дії 
договору 
оренди 
Д О  3-х 
років.



організацій)
ТОВ "Управбуд- 
Сервіс"

О б ’єкт
оренди №  8,
Н еж итлове
прим іщ ення
загальною
площ ею
132,8 кв.м,
1 -й поверх

м. Дніпро, 
просп. Героїв, 37

О рендна плата 
3%
(під розм іщ ення 
недерж авних 
підприєм ств на 
площ і, яка 
використовується 
для обслуговування 
ком унальних 
закладів, установ та 
організацій)

Термін дії 
договору 
оренди 
до 3-х 
років.

ТОВ "Центр навчання 
молоді "Лідер"

О б ’єкт 
оренди №  9, 
Н еж итлове 
приміщ ення 
загальною  
площ ею  
23,0 кв.м, 
3-й поверх

м. Дніпро, 
вул. Гетьмана 
П етра
Дорош енка, 5

О рендна плата 
15%
(інш е використання 
нерухомого майна 
(здійснення 
освітньої діяльності 
по вивченню  
іноземних М О В , 3 

урахуванням  
граф іку погодинної 
оренди 
приміщ ення)

Термін дії 
договору 
оренди 
до 3-х 
років.

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - одноголосно.

Голова комісії:

Заступник 
голови комісії:

Секретар комісії: 
Члени комісії:

Турчак А.М.

Федоренко В.В. 

Сичков А.М. 

Воробйова О.О. 

Дідович І.В. 

Михайлішина Н.В.

Поскрьобишева Р.О.


