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питань комунальної власності, (голова комісії)

Сичков А.М. -  заступник начальника відділу з питань оренди нерухомого
майна управління з питань комунальної власності 
департаменту по роботі з активами Дніпровської міської 
ради, секретар Комісії

Члени комісії:

Воробйова О.О. -  начальник відділу з питань оренди нерухомого майна
управління з питань комунальної власності департаменту 
по роботі з активами Дніпровської міської ради

Дідович І.В. -  головний спеціаліст відділу з питань приватизації
нерухомого майна управління з питань комунальної 
власності департаменту по роботі з активами 
Дніпровської міської ради

Михайлішина Н.В. -  головний спеціаліст відділу з питань оренди нерухомого
майна управління з питань комунальної власності 
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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 21.11.2019 
№ 47/1 (4042/1) 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 19.11.19 № 80-ДРА/19.

№
п/
п

Н азва об 'єкта 
оренди, 

площ а, кв.м , 
поверх

А д реса
о б ’єк та  оренди

Б алансоутрим увач О рган  уп равл ін н я, 
яки й  зд ій сн ю є 

керівництво  оп ерати вн ою  
д іяльн істю  

бал ан соутри м увач а

Стартова 
орендна плата 

за базовий 
місяць 

жовтень 
2019 року, грн.

С ум а
застави ,

грн.

і Н еж итлове 
прим іщ ення 
загальною  
площ ею  
16,8 кв.м , 
1-й поверх

м. Д н іпро , 
вул.
К алинова, 53, 
блок 3,
н . п. № 404

кп
«Б ю ро обліку 

м айнових прав та 
д іяльності 3 

нерухом істю » 
Д н іп роп етровсько ї 

м ісько ї ради

Д еп артам ен т 
по робот і з акти вам и  

Д н іп ровськ о ї м ісько ї ради

215,94 215 ,94

2 Н еж итлове 
прим іщ ення 
загальною  
площ ею  
25,4  кв.м , 
1-й поверх

м. Д н іпро , 
просп. Б огдан а 
Х м ельн и ц ького , 
118а

КП
"К ультурно- 
спортивний  

ком плекс "Ш инник" 
Д н іп ровськ о ї м ісько ї 

ради

Д еп артам ен т 
гум ан ітарн о ї п олітики  

Д н іп ровськ о ї м ісько ї ради
382,80 382 ,80

3 Н еж итлове
прим іщ ення
загальною
площ ею

м. Д н іпро , 
просп.
С лобож ан ськи й ,
70Б

К В Ж РЕ П
Ін дустріального

рай он у

Д еп артам ен т 
ж и тлового  госп од арства  

Д н іп ровськ о ї м ісько ї ради
2006,08 2006,08



224,4  кв.м , 
1-й поверх

4 Н еж итлове 
прим іщ ення 
загальною  
площ ею  
9,8 кв.м ,
1 -й поверх,

м. Д н іпро , 
вул.
П и сарж евського  
7, бл. 1,
прим . № 30 , 31- 
нп

кп
«Б ю ро обліку 

м ай н ови х  прав та
Д ІЯ Л Ь Н О С Т І 3

нерухом істю » 
Д н іп роп етровсько ї 

м ісько ї ради

Д еп артам ен т 
по роботі з акти вам и  

Д н іп ровськ о ї м іськ о ї ради
203,99 203 ,99

5 Н еж итлове 
прим іщ ення 
загальною  
площ ею  
41,13 кв.м  
(в т.ч. м ісця 
загального 
користування 
11,83 кв.м ), 
1-й п оверх

м. Д ніпро, 
проси . Героїв, 
17, бл. 1, 
прим . № 4 1 X X - 
нп

кп
«Б ю ро обліку 

м ай н ови х  прав та 
д іяльн ості 3 

нерухом істю » 
Д н іп роп етровсько ї 

м ісько ї ради

Д еп артам ен т 
по робот і з акти вам и  

Д н іп ровськ о ї м ісь к о ї ради

916,99 916,99

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 19.11.19 № 80-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 
№ 90 -  ДРА/19 від 20.12.19).

3. СЛУХАЛИ:

По об’єкту оренди № 1 -  нежитлове приміщення загальною площею 16,8 
кв.м, 1-й поверх, за адресою: м. Дніпро, вул. Калинова, 53, блок 3, н.п. №404 -  
надійшла заява про участь у конкурсі, конкурсні пропозиції та документи від 
учасника:

- Фізична особа -  підприємець Кожушний Володимир Васильович, м. Дніпро, 
вул. Рибінська, б. 117, ЄДРПОУ -  3440403512 - по об’єкту оренди № 1 -  
запропонував розмір орендної ставки 4 %  за використання нерухомого майна за



цільовим призначенням -  для розміщення пункту доочищення питної води та 
укласти договір оренди до 3-х (трьох) років.

Члени конкурсної комісії - запропонували укласти договір оренди з Фізична 
особа -  підприємець Кожушний Володимир Васильович, 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 пункту доочищення та реалізації питної води, термін дії договору 
оренди до 3-х (трьох) років.

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - одноголосно.

По об’єкту оренди № 2 -  нежитлове приміщення загальною площею 25,4 
кв.м, 1-й поверх, за адресою: м. Дніпро, просп. Богдана Хмельницького, 118а -  
надійшла заява про участь у конкурсі, конкурсні пропозиції та документи від 
учасника:

- Фізична особа -  підприємець Доманська Валентина Василівна, м. Дніпро, ж/м 
Тополя-1, буд. 7, кв. 51, ЄДРПОУ -  2962408644 - по об’єкту оренди № 2 -  
запропонувала розмір орендної ставки -  5% за використання нерухомого майна за 
цільовим призначенням -  для розміщення перукарні та укласти договір оренди на 
1 (один) рік.

Члени конкурсної комісії - запропонували укласти договір оренди з Фізична 
особа -  підприємець Доманська Валентина Василівна, на умовах, запропонованих 
учасником у конкурсній заяві та конкурсних пропозиціях, згідно Методики та 
згідно умов конкурсу по об’єкту оренди № 2 розмір орендної ставки -  5%, за 
використання нерухомого майна за цільовим призначенням -  для розміщення 
суб'єкту господарювання, що здійснює побутове обслуговування населення 
(перукарня), термін дії договору 1 (один) рік.

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - одноголосно.

По об’єкту оренди № 3 -  нежитлове приміщення загальною площею 224,4 
кв.м, 1-й поверх, за адресою: м. Дніпро, просп. Слобожанський, 70Б -  надійшли 
заяви про участь у конкурсі, конкурсні пропозиції та документи від учасника:

- Громадянин Вовк Олексій Леонідович, Харківська область, м. Красноград, вул. 
Харківська, б. 125, кв. 108, ЄДРПОУ -  3045111475 - по об’єкту оренди № 3 -  на 
конкурс не з'явився.

- Благодійна Місія Архистратига Михаїла, м. Дніпро, вул. Богдана 
Хмельницького, б. 13, прим. 2, ЄДРПОУ -  37806264 - по об’єкту оренди № 3 -  на 
конкурс не з'явилися.



Члени конкурсної комісії - запропонували по об’єкту оренди № 3 - конкурс 
вважати таким, що не відбувся та перенести на інший конкурс.

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - одноголосно.

По об’єкту оренди № 4 -  нежитлове приміщення загальною площею 9,8 
кв.м, 1-й поверх, за адресою: м. Дніпро, вул. Писаржевського, 7, бл. 1, прим. №30, 
31-нп -  надійшла заява про участь у конкурсі, конкурсні пропозиції та документи 
від учасника:

- Товариство з обмеженою відповідальністю виробничо-технічне об'єднання 
"Дніпро-ліфт", м. Дніпро, просп. Героїв, 14Т, ЄДРПОУ -  31181102 - по об’єкту 
оренди № 4 -  запропонувало розмір орендної ставки 3% за використання 
нерухомого майна за цільовим призначенням -  для розміщення суб'єкту 
господарювання, що здійснює технічне обслуговування ліфтів (ліфтерське 
приміщення) та укласти договір оренди до 3-х (трьох) років.

Члени конкурсної комісії - запропонували укласти договір оренди з 
Товариство з обмеженою відповідальністю виробничо-технічне об'єднання 
"Дніпро-ліфт", на умовах, запропонованих учасником у конкурсній заяві та 
конкурсних пропозиціях, згідно Методики та згідно умов конкурсу по об’єкту 
оренди № 4 розмір орендної ставки -  3% за використання нерухомого майна за 
цільовим призначенням -  для розміщення суб'єкту господарювання, що здійснює 
технічне обслуговування ліфтів (ліфтерське приміщення), термін дії договору 
оренди до 3-х (трьох) років.

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - одноголосно.

По об’єкту оренди № 5 -  нежитлове приміщення загальною площею 41,13 
кв.м (в т.ч. місця загального користування 11,83 кв.м), 1-й поверх, за адресою: м. 
Дніпро, просп. Героїв, 17, бл. 1, прим. №41ХХ-нп -  надійшла заява про участь у 
конкурсі, конкурсні пропозиції та документи від учасника:

- Товариство з обмеженою відповідальністю виробничо-технічне об'єднання 
"Дніпро-ліфт", м. Дніпро, просп. Героїв, 14Т, ЄДРПОУ -  31181102 - по об’єкту 
оренди № 4 -  запропонувало розмір орендної ставки 3% за використання 
нерухомого майна за цільовим призначенням -  для розміщення суб'єкту 
господарювання, що здійснює технічне обслуговування ліфтів (ліфтерське 
приміщення) та укласти договір оренди до 3-х (трьох) років.

Члени конкурсної комісії - запропонували укласти договір оренди з 
Товариство з обмеженою відповідальністю виробничо-технічне об'єднання 
"Дніпро-ліфт", на умовах, запропонованих учасником у конкурсній заяві та 
конкурсних пропозиціях, згідно Методики та згідно умов конкурсу по об’єкту 
оренди № 4 розмір орендної ставки -  3% за використання нерухомого майна за 
цільовим призначенням -  для розміщення суб'єкту господарювання, що здійснює



технічне обслуговування ліфтів (ліфтерське приміщення), термін дії договору 
оренди до 3-х (трьох) років.

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - одноголосно.

ЗВЕДЕНА ТАБЛИЦЯ РЕЗУЛЬТАТІВ КОНКУРСУ 
(враховуючи умови конкурсу):

ФОП Кожушний В. В. О б ’єкт 
оренди №  1, 
Н еж итлове 
приміщ ення 
загальною  
площ ею  
16,8 кв.м, 
1-й поверх

м. Дніпро, 
вул.
Калинова, 53, 
блок 3,
н. п. № 404

О рендна плата 
4%
(для розм іщ ення 
пункту доочищ ення 
та реалізації питної 
води)

Термін д ії 
договору 
оренди 
до 3-х 
років.

ФОП Доманська В. В. О б’єкт
оренди №  2,
Н ежитлове
приміщ ення
загальною
площ ею
25,4 кв.м,
1 -й поверх

м. Дніпро, 
проси. Богдана 
Х м ельницького, 
118а

О рендна плата 
5%
(для розм іщ ення 
суб 'єкту
господарю вання,
щ о здійсню є
побутове
обслуговування
населення
(перукарня)

Термін дії 
договору 
оренди 
1 (один) 
рік.

Конкурс не відбувся О б ’єкт 
оренди №  3, 
Н ежитлове 
приміщ ення 
загальною  
площ ею  
224,4 кв.м, 
1-й поверх

м. Дніпро, 
просп.
Слобожанський,
70Б

К онкурс вважати 
таким, що не 
відбувся та 
повторно 
оголосити новий 
конкурс на право 
оренди об'єктів 
нерухомого майна, 
що належ ить до 
ком унальної 
власності 
територіальної 
гром ади м іста

ТОВ ВТО "Дніпро- 
ліфт"

О б’єкт
оренди №  4,
Н ежитлове
приміщ ення
загальною
площ ею
9,8 кв.м,
1 -й поверх

м. Дніпро, 
вул.
П исарж евського 
7, бл. 1,
прим. № 30, 31- 
нп

О рендна плата 
3%
(для розм іщ ення 
суб 'єкту
господарю вання, 
щ о здійсню є 
технічне 
обслуговування 
ліф тів (ліфтерське 
приміщ ення)

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

ТОВ ВТО "Дніпро- 
ліфт"

О б’єкт 
оренди №  5, 
Н еж итлове

м. Дніпро, 
просп. Героїв, 
17, бл. 1,

О рендна плата 
3%
(для розм іщ ення

Термін дії
договору
оренди



приміщ ення прим. № 41XX- суб 'єкту до 3-х
загальною нп господарю вання, років.
площ ею що здійсню є
41,13 кв.м технічне
(в т.ч. м ісця обслуговування
загального ліф тів (ліфтерське
користування 
11,83 кв.м), 
1-й поверх

прим іщ ення)

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.


