
«ЗАТВЕРДЖЕНО»

м. Дніпро

Голова конкурсної комісії з проведення 
конкурсів на право оренди об'єктів 
нерухомого майна, що належить до 
комунальної власності територіальної 
громади міста

А.М. Турчак

_____ 2020р.«3 /_»  С - /^ /у  .R l

ПРОТОКОЛ № 9-ДРА/20

засідання конкурсної комісії з проведення конкурсів на право оренди об’єктів 
нерухомого майна, що належить до комунальної власності 

територіальної громади міста
Присутні:

Турчак А.М.

Сичков А.М.

Члени комісії:

Воробйова О.О.

-  заступник директора департаменту по роботі з активами 
Дніпровської міської ради -  начальник управління з 
питань комунальної власності, (голова комісії)

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

Михайлішина Н.В.

■ 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

головний спеціаліст відділу з питань оренди нерухомого 
майна управління з питань комунальної власності 
департаменту по роботі з активами Дніпровської 
міської ради

Поскрьобишева Р. О. -  головний спеціаліст відділу з питань приватизації
нерухомого майна управління з питань комунальної 
власності департаменту по роботі з активами. 
Дніпровської міської ради

Відсутні:

Федоренко В.В. -  депутат міської ради, голова постійної комісії міської ради з 
питань комунальної власності, енергозбереження та законності 
(за згодою), заступник голови комісії



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 16.01.2020 
№ 3/1 (4050/1), №3/2 (4050/2) 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 14.01.20 № 4-ДРА/20 та 16.01.20 № 5-ДРА/20.

№
п/
п

Н азва об 'єкта 
оренди, 

площ а, кв.м , 
поверх

А дреса
о б ’єк та  оренди

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

кер івн и цтво  оп ерати вн ою  
д іял ьн істю  

б ал ан соутри м увач а

Стартова 
орендна плата 

за  базовий 
місяць 

грудень 
2019 року, грн.

С ум а
застави ,

грн.

і Н еж итлова 
одноповерхов 
а будівля 
загальною  
площ ею  
153,0 кв.м

м. Д н іп ро , 
просп.
П уш кіна, 39-Б  
(л іт .В -1)

КП
«Б ю ро обліку 

м ай н ови х  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 іськ о ї ради

423,33 423,33

2 Н еж итлове 
прим іщ ення 
загальною  
площ ею  
133,0 кв.м , 
1-й поверх 
1230,6 кв.м

м. Д н іпро , 
вул. Р обоча, 73, 
блок 4,
н. п. №  390

КП
«Б ю ро обліку 

м ай н ови х  прав та 
д іяльності 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 ісько ї ради
896,95 896,95

3 Н еж итлове
прим іщ ення
загальною

м. Д н іпро , 
вул.
Г еро їв  К рут, 12

КП
«Б ю ро обліку 

м ай н ови х  прав та

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

Д н іп ровськ о ї м іськ о ї ради
899,81 899,81



площ ею  
151,0 кв.м  
(в т.ч. входи 
у  п ідвал 3,5 
кв.м),
1-й поверх

Д ІЯ Л Ь Н О С Т І 3  

нерухом істю » 
Д н іп роп етровсько ї 

м ісько ї ради

4 Н еж итлове 
прим іщ ення 
загальною  
площ ею  
116,3 кв.м , 
1-й поверх

м. Д н іп ро , 
вул.
К ал и н о ва ,83, 
корп . № 1,
н . п. № 1

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 роб от і з акти вам и  

Д н іп ровськ о ї м ісько ї ради
836,24 836,24

5 Н еж итлове 
прим іщ ення 
загальною  
площ ею  
59,8 кв.м, 
1-й поверх

м. Д н іпро , 
вул.
К али н ова,77А ,
н . п. № 72

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 робот і з акти вам и  

Д н іп ровськ о ї м ісько ї ради
430,00 430 ,00

6 Н еж итлове 
прим іщ ення 
загальною  
площ ею  
35,5 кв.м, 
1-й поверх

м. Д н іп ро , 
вул.
К али н ова,77А ,
н . п. № 71

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 р о вськ о ї м іськ о ї ради
255,26 255 ,26

7 Н еж итлове 
прим іщ ення 
загальною  
площ ею  
46,7  кв.м , 
1-й поверх

м. Д н іпро , 
вул. М он іторн а, 
5 (л іт .А -10),
н . п. № 77

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 роб о т і з акти вам и  

Д н іп ровськ о ї м іськ о ї ради
335,79 335 ,79

8 Н еж итлове 
прим іщ ення 
загальною  
площ ею  
82,5 кв.м , 
1-й поверх

м. Д н іпро , 
вул.
М он іторн а,2, 
бл. 10, н.п. № 33

КП
«Б ю ро обліку 

м ай н ови х  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 іськ о ї р ад и
593,20 593,20

9 Н еж итлове 
прим іщ ення 
загальною  
площ ею  
109,0 кв.м , 
1-й поверх

м. Д н іпро ,
вул. М он іторн а, 
7 (л іт .А -10),
н. п. № 115

КП
«Б ю ро обліку 

м ай н ови х  прав та 
д іяльності 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 ісь к о ї рад и
783,75 783,75

10 Н еж итлове 
прим іщ ення 
загальною  
площ ею  
33,2 кв.м , 
1-й поверх

м. Д н іпро , 
вул. Ю рія 
К он дратю ка, 11,
н . п. № 350

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
238,72 238 ,72

11 Ч астина
неж итлового
прим іщ ення
загальною
площ ею
31,58 кв.м
(в т.ч. м ісця
загального
користування

м. Д н іпро , 
вул. М арш ала 
М алиновського , 
62, н.п . № 57

КП
«Б ю ро обліку 

м ай н ови х  прав та 
д іяльності 3 

нерухом істю » 
Д ні пропетровс ької 

м ісько ї ради

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

Д н іп ровськ о ї м іськ о ї ради

227,08 227 ,08



7,82 кв.м), 
1-й поверх

12 Ч астина
неж итлового
прим іщ ення
загальною
площ ею
30,65 кв.м
(в т.ч . м ісця
загального
користування
7,6 кв.м),
1-й поверх

м. Д ніпро, 
вул. М арш ал а 
М али н овського , 
62

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 роб от і з акти вам и  

Д н іп ровськ о ї м іськ о ї ради

220,40 220 ,40

13 Н еж итлове 
прим іщ ення 
загальною  
площ ею  
167,0 кв.м , 
1-й поверх

м. Д н іпро , 
вул.
Б огом аза , 198 
(л іт .А -12),
н . п. № 5

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 роб от і з акти вам и  

Д н іп ровськ о ї м іськ о ї ради
1200,78 1200,78

14 Н еж итлове 
прим іщ ення 
загальною  
площ ею  
177,90 кв.м, 
1 -й поверх

м. Д н іп ро , 
вул.
Б ого м аза ,200,
н . п. № 102

КП
«Б ю ро обліку 

м ай н ови х  прав та 
д іяльності 3 

нерухом істю » 
Д н іп роп етровсько ї 

м ісько ї ради

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

Д н іп ровськ о ї м ісько ї ради
1279,16 1279,16

15 Ч астина
неж итлового
прим іщ ення
загальною
площ ею
94,3 кв.м,
1-й поверх

м. Д н іпро , 
бульвар  С лави , 
40 (л іт .А -9),
н . п. № Х Х -н п

КП
«Б ю ро обліку 

м ай н ови х  прав та 
д іяльності 3 

нерухом істю » 
Д н іп роп етровсько ї 

м ісько ї ради

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

Д н іп ровськ о ї м іськ о ї ради
1135,41 1135,41

16 Н еж итлове 
прим іщ ення 
загальною  
площ ею  
47,2  кв.м , 
1-й поверх

м. Д н іпро , 
вул. М акси м а 
Д ія, 8 (л іт .А -9),
н . п. №  39

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 ісько ї ради
339,38 339,38

17 Н еж итлове 
прим іщ ення 
загальною  
площ ею  
36,8 кв.м, 
1-й поверх

м. Д н іпро , 
вул.
Ш од уар івська, 3 
(л іт .А -14),
н . п. № 70

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 ісько ї ради
264,60 264 ,60

18 Н еж итлове 
прим іщ ення 
загальною  
площ ею  
220,0  кв.м, 
1-й поверх

м. Д н іпро , 
вул.
К отляревського , 
7а (л іт .А -9),
н . п. № 153

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 роботі з акти вам и  

Д н іп ровськ о ї м іськ о ї рад и
1581,88 1581,88

19 Н еж итлове 
прим іщ ення 
загальною  
площ ею  
20,0  кв.м 
(в т.ч. 3,11 
кв.м  м ісця 
загального  
користування

м. Д н іпро , 
просп.
М ан уй лівськи й , 
19, прим . 47, 
пози ц ія  1, 10 
(л іт.А -3)

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 роботі з акти вам и  

Д н іп ровськ о ї м іськ о ї ради

143,81 143,81



) 1-й поверх

20 Н еж итлове
прим іщ ення
загальною
площ ею
107,4 кв.м,
п ідвал

м. Д н іпро , 
просп.
М ан уй лівськи й , 
19, прим . 48 
(л іт .А -3)

КП
«Б ю ро обліку  

м айнових прав та 
д іяльн ості 3 

н ерухом істю » 
Д н іп роп етровсько ї 

м ісько ї ради

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

Д н іп ровськ о ї м ісько ї ради
772,24 772 ,24

21 Н еж итлове 
прим іщ ення 
загальною  
площ ею  
61,6 кв.м, 
1-й п оверх

м. Д н іпро , 
просп .
М ан уй лівськи й , 
19, прим . 46 
(л іт .А -3)

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 іськ о ї ради
442,93 442,93

22 Н еж итлове
прим іщ ення
загальною
площ ею
73,6 кв.м,
м ісця
загального
користування
15,0 кв.м,
цоколь

м. Д н іпро , 
вул. С авк ін а, 4 
(л іт .А -16),
н . п. № 155

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 іськ о ї ради

529,21 529,21

23 Н еж итлове 
прим іщ ення 
загальною  
площ ею  
63,7 кв.м , 
1-й поверх

м. Д ніпро, 
вул. С авк ін а, 2 
(л іт .А -9),
н . п. №  II

КП
«Б ю ро  обліку 

м айнових прав та 
д іяльн ості 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 ісько ї ради
458,03 458,03

24 Н еж итлова
будівля
котельн о ї
загальною
площ ею
84,8 кв.м

м. Д н іпро , 
вул. В ели ка 
Д їївська , 179 
(л іт .(В -І)

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 роботі з активам и  

Д н іп ровськ о ї м іськ о ї ради
518,28 518,28

25 Н еж итлова 
будівля та 
споруди 
загальною  
площ ею  
1120,7 кв.м, 
ганки  та 
споруди №  1 - 
7 , 1 (ворота, 
хвіртка, 
огорож а, 
м ощ ення)

м. Д н іпро , 
вул. В ели ка 
Д їївська , 179 
(л іт .(А -2)

КП
«Б ю ро обліку  

м айнових 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 іськ о ї ради

6715,15 6715,15

26 Н еж итлові 
прим іщ ення 
загальною  
площ ею  
1997,0 кв.м, 
п ідвал, 1-й та 
3-й  поверхи  
н еж итлової 
буд івл і л іт.А - 
З з
прибудовам и  
літ. А ' - 1,

м . Д н іпро , 
вул.
С толєтова, 19а

КП
«О здоровчо- 
сп орти вн и й  

ком плекс «М етал» 
Д н іп ровськ о ї м ісько ї 

ради

Д еп артам ен т 
гу м ан ітарн о ї п ол іти ки  

Д н іп ровськ о ї м іськ о ї ради

13445,88 13445,88



А ''-  2  та  
буд івл і л іт .В - 
1 загальною  
площ ею  227,4  
кв.м , в-1 - 
тамбур, 
літ.Г-1 -  7,8 
кв.м , л іт. Д-1 
-  11,8 кв.м

27 О б 'єк ти
нерухом ого
м айна
загальною
площ ею
140,9 кв.м

м. Д н іпро , 
смт. К и ри л івка , 
вул. С ан аторн а ,5

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 роб о т і з акти вам и  

Д н іп ровськ о ї м іськ о ї р ад и
422,13 422,13

28 Н еж итлові 
будівлі та  
споруди 
загальною  
площ ею  
723,975 кв.м

м. Д н іпро , 
вул. Я руж н а, 13

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 р о вськ о ї м іськ о ї рад и
3904,21 3904,21

29 Н еж итлові 
прим іщ ення 
загальною  
площ ею  
96,3 кв.м , 
1-й поверх

м. Д н іпро , 
просп. Героїв , 
12, п. 13

К П
«С п ец іал ізован а 

рем он тн о-буд івельн а 
д ільниця»  

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 рад и
692,43 692,43

ЗО Н еж итлові 
прим іщ ення 
загальною  
площ ею  
132,5 кв.м  
(в т.ч. ганок 
10,2 кв.м), 
1-й поверх

м. Д н іпро , 
просп. Г ероїв , 
46, н.п . № 11

К П
«С п ец іал ізован а 

рем он тн о-буд івельн а 
д ільниця»  

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 іськ о ї рад и

952,72 952 ,72

31 Н еж итлові
прим іщ ення
загальною
площ ею
177,9 кв.м ,
цоколь

м. Д н іп ро , 
узвіз
К рутогірн и й , 9,
н . п. №  180Б

КП
«С п ец іал ізован а 

рем он тн о-буд івельн а 
д ільниця»  

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
1279,16 1279,16

32 Н еж итлове 
прим іщ ення 
загальною  
площ ею  
141,5 кв.м , 
1-й поверх

м. Д н іпро , 
вул. В асиля 
Ж уковського , 
2-6, н.п . №  23

КП
«С п ец іал ізован а 

рем он тн о-буд івельн а 
д ільниця»  

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
1017,43 1017,43

33 Н еж итлове 
прим іщ ення 
загальною  
площ ею  
184,9 кв.м  (в 
т.ч. ганки 
17,0 кв.м), 
1-й поверх

м. Д н іпро , 
ж /м  С окіл , 9, 
бл. 1, н.п . №  581

КП
«С п ец іал ізован а 

рем он тн о-буд івельн а 
д ільниця»  

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

1329,29 1329,29

34 Н еж итлове 
прим іщ ення 
загальною  
площ ею  
17,0 кв.м, 
1-й поверх

м. Д н іпро , 
вул.
Б удівельників , 
28 (л іт.А -4),
н . п. X X

КП
«Б ю ро обліку 

м ай н ови х  прав та 
д іяльності 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
66,21 66,21



Ч астина
неж нтлового
прим іщ ення
загальною
площ ею  51,9
кв.м  (в т.ч.
м ісця
загального
користування
22,6  кв.м),
1-й поверх

и .  Д н іп ро .
в у х
Б уд івел ьн и к ів . 
28  (л іт .А -4), 
н.п . № 4 3 -н п

К П
«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

по роб от і з акти вам и  
Д н іп р о вськ о ї м іськ о ї ради

217,69 2 17 ,69

36 Ч астина 
неж и тлово ї 
будівлі 3 
п ідвалом  та 
ганком  в 
загальною  
площ ею  
922,6  кв.м , 
підвал, 1-й, 2- 
й та  3-й 
поверхи

м. Д н іпро , 
вул.
В икон ком івська , 
6 (л іт .В -5 )

КП
«Б ю ро обліку  

м ай н ови х  прав та 
діяльності 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 іськ о ї р ад и

8289,56 8289,56

37 Н еж итлові 
будівлі 
загальною  
площ ею  
1109,0 кв.м  
(в т.ч . ганки 
39,6 кв.м )

м. Д н іпро , 
вул. Ю діна,17  
(л іт .А -2 , Б -1 , Л- 
1, К -1 )

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 іськ о ї р ад и
3520,74 3520,74

38 Групи
об 'єк т ів
нерухом ого
м айна
загальною
площ ею
172.0 кв.м , з 
м остінням  та 
горож ею , 
площ ею
376.0 кв.м

м. Д н іпро , 
вул. Р ізн и чн а, 9 
(л іт .Б -1 , В, Г, Д - 
1 .Е -1 )

КП
«Б ю ро обліку 

м айнових 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 іськ о ї ради

1133,31 1133,31

39 Ч астина
неж и тлово ї
будівлі
загальною
площ ею
194,0 кв.м

м. Д н іпро , 
вул. Ф еодосія  
М акаревського , 
1А (л іт .І-1 )

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 ісько ї ради
3969,15 3969,15

40 Н еж итлова 
одноповерхов 
а  будівля 
загальною  
площ ею  
75,0 кв.м

м. Д н іпро , 
узвіз
К рутогірн и й , 21

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 роботі з акти вам и  

Д н іп ровськ о ї м ісько ї ради
504,42 504,42

41 Н еж итлове 
прим іщ ення 
загальною  
площ ею  
109,2 кв.м, 
в ітрина а-1, 
ганок а,
1-й поверх

м. Д н іпро ,
вул. Г ладкова, 25 
(л іт.А -5),
н . п. № 67н

КП
«Б ю ро обліку 

м ай н ови х  прав та 
д іяльності 3 

нерухом істю » 
Д н іп роп етровсько ї 

м ісько ї ради

Д еп артам ен т 
по роботі з активам и  

Д н іп ровськ о ї м ісько ї ради

649,19 649,19



42 Н еж итлове
прим іщ ення
загальною
площ ею
58,8 кв.м ,
цоколь

м. Д н іпро , 
вул.
Ш евчен ка, 18 
(л іт .А -2),
н . п. №  1а

КП
«Б ю ро обліку 

м ай н ови х  прав та 
д іяльності 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
278,94 278 ,94

43 Н еж итлове 
прим іщ ення 
загальною  
площ ею  
221,5 кв.м , 
1-й поверх

м. Д н іпро ,
вул. Г еро їв  К рут, 
12 (л іт .А -9),
н . п. №  106

КП
«Б ю ро обліку 

м айнових прав та 
д іяльн ості 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 ісько ї ради
1503,03 1503,03

44 Н еж итлове
прим іщ ення
загальною
площ ею
62,8 кв.м ,
цоколь

м. Д н іпро , 
вул. Р обоча, 83 
(л іт .А -5)

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 ісько ї ради
1128,53 1128,53

45 Н еж итлове 
прим іщ ення 
загальною  
площ ею  
154,42 кв.м, 
1-й поверх

м. Д н іп ро , 
вул.
К осм ічн а, 19

К З "М іська клін ічна 
л ікарн я  № 8" 

Д н іп ровськ о ї м ісько ї 
ради

Д еп артам ен т 
охорон и  здоров 'я  

н аселення Д н іп ровськ о ї 
м іськ о ї ради

2764,21 2764,21

46 Н еж итлові 
прим іщ ення 
загальною  
площ ею  
274,4  кв.м 
(в т.ч. вх ід  у 
підвал в та  в і 
- 24,2 кв.м), 
підвал

м. Д ніпро, 
вул. Ш евченка, 
36, н.п . № І-Х  
(л іт .В -2 )

КП
«Б ю ро обліку 

м ай н ови х  прав та 
д іяльності 3 

нерухом істю » 
Д н іп роп етровсько ї 

м ісько ї ради

Д еп артам ен т 
по роботі з активам и  

Д н іп ровськ о ї м ісько ї ради

1571,90

%

1571,90

47 Н еж итлове
прим іщ ення
загальною
площ ею
293,1 кв.м ,
а9 та  аЮ  -
ганки,
1-й поверх

м. Д н іпро , 
вул.
М етробуд івська, 
1 (л іт .А -14),
н . п. № 86

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 роботі з акти вам и  

Д н іп р о вськ о ї м іськ о ї ради

2107,50 2107 ,50

48 Н еж итлове 
прим іщ ення 
загальною  
площ ею  
117,4 кв.м  
(в т.ч. вхід  в 
п ідвал 3,8 
кв.м), 
підвал

м. Д н іпро , 
просп . Д м итря 
Я ворн и ц ького , 
88-А  (л іт .Б -3 ),
н . п. № Х

КП
«Б ю ро обліку 

м ай н ови х  прав та 
д іяльності 3 

нерухом істю » 
Д н іп роп етровсько ї 

м ісько ї ради

Д еп артам ен т 
по роботі з активам и  

Д н іп р о вськ о ї м іськ о ї ради

2043,53 2043,53

49 Н еж итлова 
одноповерхов 
а буд івля з 
навісом  та 
огорож ею

м. Д н іпро , 
просп.
П уш кіна, 75А

КП
«Б ю ро обліку 

м ай н ови х  прав та 
д іяльності 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 р ад и
6336,70 6336,70

50 Н еж итлове
прим іщ ення
загальною
площ ею

м. Д н іпро , 
вул. Івана 
А кін ф ієва , 14 
(літ. А -5),

КП
«Б ю ро обліку 

м ай н ови х  прав та 
д іяльності 3

Д еп артам ен т 
по роботі з акти вам и  

Д н іп ровськ о ї м ісько ї ради
2785,40 2785,40



167,6 кв.м , 
підвал

н.п. № Х Х ІІІ нерухом істю » 
Д н іп роп етровсько ї 

м ісько ї ради
51 Н еж итлове 

прим іщ ення 
загальною  
площ ею  
103,8 кв.м , 
ганок  а,
1-й поверх

м. Д н іпро , 
вул.
В и соц ького , 2 
(літ. А - 10),
н . п. №  313

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 роб от і з акти вам и  

Д н іп ровськ о ї м іськ о ї ради
1558,66 1558,66

52 Н еж итлові 
прим іщ ення 
загальною  
площ ею  
194,0 кв.м , 
там бур л іт.В , 
тераса  із 
сходам и 
літ.В  11, В2, 
1-й та  2-й  
поверхи

м. Д н іпро , 
вул. М .
Г руш евського , 
ЗБ  (л іт .В -2 ),
н . п. № 31 , 35, 38, 
39

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 іськ о ї ради

3356,57 3356 ,57

53 Н еж итлова 
будівля 
загальною  
площ ею  
3150,0 кв.м ,
5 т іньових  
навісів 
загальною  
площ ею  47,8 
кв.м , кож ен, 
см іттєзбірник 
загальною  
площ ею  37,0 
кв.м ,
овочесховищ  
е загальною  
площ ею  39,0 
кв.м

м. Д н іпро , 
ж /м  Т оп ол я 1, 
б. 17

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 роб от і з акти вам и  

Д н іп ровськ о ї м іськ о ї р ад и

32782,97 32782 ,97

54 Н еж итлові 
прим іщ ення 
загальною  
площ ею  
235,2  кв.м , 
1-й поверх

м. Д н іпро , 
бульвар  С лави , 
4а

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
3639,06 3639,06

55 Н еж итлове 
прим іщ ення 
загальною  
площ ею  
25 ,16  кв.м, 
1-й поверх

м. Д н іп ро , 
пров. В ільний , 3

К В Ж Р Е П
Індустріального

району

Д еп артам ен т 
ж и тлового  госп од арства  

Д н іп ровськ о ї м іськ о ї р ад и 329,86 329 ,86

56 Н еж итлові 
будівлі та 
споруди 
загальною  
площ ею  
728,7  кв.м

м. Д н іпро , 
вул.
Б ерезинська, 3-А  
(літ. А -2 , А '- l ,  Б,
в, д, и,
поз. № 1-8,1)

КП
«Б ю ро обліку 

м айнових прав та 
д іяльн ості 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 ісько ї ради
1140,09 1140,09

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 14.01.20 № 4-ДРА/20 та 16.01.20
№ 5-ДРА/20.

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 
№ 9 -  ДРА/20 від 31.01.20).

3. СЛУХАЛИ:

По об’єкту оренди № 1 -  нежитлова одноповерхова будівля загальною 
площею 153,0 кв.м, за адресою: м. Дніпро, просп. Пушкіна, 39-Б (літ.В-1) -  
надійшла заява про участь у конкурсі, конкурсні пропозиції та документи від 
учасника:

-  Товариство з обмеженою відповідальністю "Юридична Компанія "Перша 
Українська Правова Група", м. Дніпро, вул. Червона, б. 6, кв. 20, ЄДРПОУ -  
39862818 - по об’єкту оренди № 1 -  запропонувало розмір орендної ставки 5% за 
використання нерухомого майна за цільовим призначенням -  для надання 
побутових послуг населенню та укласти договір оренди до 3-х (трьох) років.

Члени конкурсної комісії - запропонували укласти договір оренди з 
Товариство з обмеженою відповідальністю "Юридична Компанія "Перша 
Українська Правова Група", на умовах, запропонованих учасником у конкурсній 
заяві та конкурсних пропозиціях, згідно Методики та згідно умов конкурсу по 
об’єкту оренди № 1 розмір орендної ставки -  5% за використання нерухомого 
майна за цільовим призначенням -  для розміщення суб'єкту господарювання, що 
здійснює побутове обслуговування населення (ремонт одягу), термін дії договору 
оренди до 3-х (трьох) років.

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - одноголосно.

По об’єкту оренди № 2 -  нежитлове приміщення загальною площею 133,0 
кв.м, 1-й поверх, за адресою: м. Дніпро, вул. Робоча, 73, блок 4, н.п. № 390 -



надійшли заяви про участь у конкурсі, конкурсні пропозиції та документи від 
учасників:

-  Громадянин України Ляхович Андрій Олексійович, м. Дніпро, вул. Сержанта 
Литвищенка, б. 34, ЄДРПОУ -  3035620098 - по об’єкту оренди № 2 -  відмова від 
участі у конкурсі на право оренди.

-  Товариство з обмеженою відповідальністю "Рівайн", м. Дніпро, вул. 
Короленка, 44, ЄДРПОУ -  41928343 - по об’єкту оренди № 2 -  запропонувало 
розмір орендної ставки -  5% за використання нерухомого майна за цільовим 
призначенням -  для розміщення суб'єкта господарювання, що здійснює побутове 
обслуговування населення (ремонт побутової техніки) та укласти договір оренди 
до 3-х (трьох) років.

Члени конкурсної комісії - запропонували укласти договір оренди з 
Товариство з обмеженою відповідальністю "Рівайн", 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 
(ремонт побутової техніки), термін дії договору оренди до 3-х (трьох) років.

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - одноголосно.

По об’єкту оренди № 3 -  нежитлове приміщення загальною площею 151,0 
кв.м (в т.ч. входи у підвал 3,5 кв.м), 1-й поверх, за адресою: м. Дніпро, вул. Героїв 
Крут, 12 -  надійшла заява про участь у конкурсі, конкурсні пропозиції та 
документи від учасника:

-  Товариство з обмеженою відповідальністю "A-Чистка", м. Дніпро, вул. Героїв 
Крут, 12, ЄДРПОУ -  43172625 - по об’єкту оренди № З -  запропонувало розмір 
орендної ставки -  5% за використання нерухомого майна за цільовим 
призначенням -  побутове обслуговування населення (чистка одягу) та укласти 
договір оренди до 3-х (трьох) років.

Члени конкурсної комісії - запропонували укласти договір оренди з 
Товариство з обмеженою відповідальністю "A-Чистка", на умовах, 
запропонованих учасником у конкурсній заяві та конкурсних пропозиціях, згідно 
Методики та згідно умов конкурсу по об’єкту оренди № 3 розмір орендної ставки 
-  5%, за використання нерухомого майна за цільовим призначенням -  для 
розміщення суб'єкту господарювання, що здійснює побутове обслуговування 
населення (чистка одягу), термін дії договору до 3-х (трьох) років.

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - одноголосно.



По об’єкту оренди № 4 -  нежитлове приміщення загальною площею 116,3 
кв.м, 1-й поверх, за адресою: м. Дніпро, вул. Калинова, 83, корп. №1, н.п. №1 -  
надійшла заява про участь у конкурсі, конкурсні пропозиції та документи від 
учасника:

-  Громадянин України Ляхович Андрій Олексійович, м. Дніпро, вул. Сержанта 
Литвищенка, б. 34, ЄДРПОУ -  3035620098 - по об’єкту оренди № 4 -  
запропонував розмір орендної ставки -  4% за використання нерухомого майна за 
цільовим призначенням -  для розміщення фізичної особи на площі, що не 
використовується для провадження підприємницької діяльності та укласти договір 
оренди до 3-х (трьох) років.

Члени конкурсної комісії - запропонували укласти договір оренди з 
Громадянин України Ляхович Андрій Олексійович, на умовах, запропонованих 
учасником у конкурсній заяві та конкурсних пропозиціях, згідно Методики та 
згідно умов конкурсу по об’єкту оренди № 4 розмір орендної ставки -  4%, за 
використання нерухомого майна за цільовим призначенням -  для розміщення 
фізичної особи на площі, що не використовується для провадження 
підприємницької діяльності, термін дії договору до 3-х (трьох) років.

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - одноголосно.

По об’єкту оренди № 5 -  нежитлове приміщення загальною площею 59,8 
кв.м, 1-й поверх, за адресою: м. Дніпро, вул. Калинова, 77А, н.п. №72 -  надійшла 
заява про участь у конкурсі, конкурсні пропозиції та документи від учасника:

-  Громадянин України Ляхович Андрій Олексійович, м. Дніпро, вул. Сержанта 
Литвищенка, б. 34, ЄДРПОУ -  3035620098 - по об’єкту оренди № 5 -  
запропонував розмір орендної ставки -  4% за використання нерухомого майна за 
цільовим призначенням -  для розміщення фізичної особи на площі, що не 
використовується для провадження підприємницької діяльності та укласти договір 
оренди до 3-х (трьох) років.

Члени конкурсної комісії - запропонували укласти договір оренди з 
Громадянин України Ляхович Андрій Олексійович, на умовах, запропонованих 
учасником у конкурсній заяві та конкурсних пропозиціях, згідно Методики та 
згідно умов конкурсу по об’єкту оренди № 5 розмір орендної ставки -  4%, за 
використання нерухомого майна за цільовим призначенням -  для розміщення 
фізичної особи на площі, що не використовується для провадження 
підприємницької діяльності, термін дії договору до 3-х (трьох) років.

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - одноголосно.



По об’єкту оренди № 6 -  нежитлове приміщення загальною площею 35,5 
кв.м, 1-й поверх, за адресою: м. Дніпро, вул. Калинова, 77А, н.п. №71 -  надійшла 
заява про участь у конкурсі, конкурсні пропозиції та документи від учасника:

-  Громадянин України Ляхович Андрій Олексійович, м. Дніпро, вул. Сержанта 
Литвищенка, б. 34, ЄДРПОУ -  3035620098 - по об’єкту оренди № 6 -  
запропонував розмір орендної ставки -  4% за використання нерухомого майна за 
цільовим призначенням -  для розміщення фізичної особи на площі, що не 
використовується для провадження підприємницької діяльності та укласти договір 
оренди до 3-х (трьох) років.

Члени конкурсної комісії - запропонували укласти договір оренди з 
Громадянин України Ляхович Андрій Олексійович, на умовах, запропонованих 
учасником у конкурсній заяві та конкурсних пропозиціях, згідно Методики та 
згідно умов конкурсу по об’єкту оренди № 6 розмір орендної ставки -  4%, за 
використання нерухомого майна за цільовим призначенням -  для розміщення 
фізичної особи на площі, що не використовується для провадження 
підприємницької діяльності, термін дії договору до 3-х (трьох) років.

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - одноголосно.

По об’єкту оренди № 7 -  нежитлове приміщення загальною площею 46,7 
кв.м, 1-й поверх, за адресою: м. Дніпро, вул. Моніторна, 5 (літ.А-10), н.п. №77 -  
надійшла заява про участь у конкурсі, конкурсні пропозиції та документи від 
учасника:

-  Громадянин України Ляхович Андрій Олексійович, м. Дніпро, вул. Сержанта 
Литвищенка, б. 34, ЄДРПОУ -  3035620098 - по об’єкту оренди № 7 -  
запропонував розмір орендної ставки -  4% за використання нерухомого майна за 
цільовим призначенням -  для розміщення фізичної особи на площі, що не 
використовується для провадження підприємницької діяльності та укласти договір 
оренди до 3-х (трьох) років.

Члени конкурсної комісії - запропонували укласти договір оренди з 
Громадянин України Ляхович Андрій Олексійович, на умовах, запропонованих 
учасником у конкурсній заяві та конкурсних пропозиціях, згідно Методики та 
згідно умов конкурсу по об’єкту оренди № 7 розмір орендної ставки -  4%, за 
використання нерухомого майна за цільовим призначенням -  для розміщення 
фізичної особи на площі, що не використовується для провадження 
підприємницької діяльності, термін дії договору до 3-х (трьох) років.

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - одноголосно.

По об’єкту оренди № 8 -  нежитлове приміщення загальною площею 82,5 
кв.м, 1-й поверх, за адресою: м. Дніпро, вул. Моніторна, 2, бл. 10, н.п. №33 -



надійшла заява про участь у конкурсі, конкурсні пропозиції та документи від 
учасника:

-  Громадянин України Ляхович Андрій Олексійович, м. Дніпро, вул. Сержанта 
Литвищенка, б. 34, ЄДРПОУ -  3035620098 - по об’єкту оренди № 8 -  
запропонував розмір орендної ставки -  4% за використання нерухомого майна за 
цільовим призначенням -  для розміщення фізичної особи на площі, що не 
використовується для провадження підприємницької діяльності та укласти договір 
оренди до 3-х (трьох) років.

Члени конкурсної комісії - запропонували укласти договір оренди з 
Громадянин України Ляхович Андрій Олексійович, на умовах, запропонованих 
учасником у конкурсній заяві та конкурсних пропозиціях, згідно Методики та 
згідно умов конкурсу по об’єкту оренди № 8 розмір орендної ставки -  4%, за 
використання нерухомого майна за цільовим призначенням -  для розміщення 
фізичної особи на площі, що не використовується для провадження 
підприємницької діяльності, термін дії договору до 3-х (трьох) років.

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - одноголосно.

По об’єкту оренди № 9 -  нежитлове приміщення загальною площею 109,0 
кв.м, 1-й поверх, за адресою: м. Дніпро, вул. Моніторна, 7 (літ.А-10), н.п. №115 -  
надійшла заява про участь у конкурсі, конкурсні пропозиції та документи від 
учасника:

-  Громадянин України Пригожин Андрій Олександрович, м. Дніпро, вул. В. 
Висоцького, б. 4, кв. 117, ЄДРПОУ -  3187410999 - по об’єкту оренди № 9 -  
запропонував розмір орендної ставки 4% за використання нерухомого майна за 
цільовим призначенням -  для розміщення фізичної особи на площі, що не 
використовується для провадження підприємницької діяльності та укласти договір 
оренди до 3-х (трьох) років.

Члени конкурсної комісії - запропонували укласти договір оренди з 
Громадянин України Пригожин Андрій Олександрович, на умовах, 
запропонованих учасником у конкурсній заяві та конкурсних пропозиціях, згідно 
Методики та згідно умов конкурсу по об’єкту оренди № 9 розмір орендної ставки 
-  4%, за використання нерухомого майна за цільовим призначенням -  для 
розміщення фізичної особи на площі, що не використовується для провадження 
підприємницької діяльності, термін дії договору до 3-х (трьох) років.

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - одноголосно.

По об’єкту оренди № 10 -  нежитлове приміщення загальною площею 33,2 
кв.м, 1-й поверх, за адресою: м. Дніпро, вул. Юрія Кондратюка, 11, н.п. №350 -



надійшла заява про участь у конкурсі, конкурсні пропозиції та документи від 
учасника:

- Громадянин України Пригожин Андрій Олександрович, м. Дніпро, вул. В. 
Висоцького, б. 4, кв. 117, ЄДРПОУ -  3187410999 - по об’єкту оренди № 10 -  
запропонував розмір орендної ставки 4 % за використання нерухомого майна за 
цільовим призначенням -  для розміщення фізичної особи на площі, що не 
використовується для провадження підприємницької діяльності та укласти договір 
оренди до 3-х (трьох) років.

Члени конкурсної комісії - запропонували укласти договір оренди з 
Громадянин України Пригожин Андрій Олександрович, на умовах, 
запропонованих учасником у конкурсній заяві та конкурсних пропозиціях, згідно 
Методики та згідно умов конкурсу по об’єкту оренди № 10 розмір орендної 
ставки -  4%, за використання нерухомого майна за цільовим призначенням -  для 
розміщення фізичної особи на площі, що не використовується для провадження 
підприємницької діяльності, термін дії договору до 3-х (трьох) років.

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - одноголосно.

По об’єкту оренди № 11 -  частина нежитлового приміщення загальною 
площею 31,58 кв.м (в т.ч. місця загального користування 7,82 кв.м), 1-й поверх, за 
адресою: м. Дніпро, вул. Маршала Малиновського, 62, н.п. №57 -  надійшла заява 
про участь у конкурсі, конкурсні пропозиції та документи від учасника:

-  Громадянин України Пригожин Андрій Олександрович, м. Дніпро, вул. В. 
Висоцького, б. 4, кв. 117, ЄДРПОУ -  3187410999 - по об’єкту оренди № 11 -  
запропонував розмір орендної ставки 4% за використання нерухомого майна за 
цільовим призначенням -  для розміщення фізичної особи на площі, що не 
використовується для провадження підприємницької діяльності та укласти договір 
оренди до 3-х (трьох) років.

Члени конкурсної комісії - запропонували укласти договір оренди з 
Громадянин України Пригожин Андрій Олександрович, на умовах, 
запропонованих учасником у конкурсній заяві та конкурсних пропозиціях, згідно 
Методики та згідно умов конкурсу по об’єкту оренди № 11 розмір орендної 
ставки -  4%, за використання нерухомого майна за цільовим призначенням -  для 
розміщення фізичної особи на площі, що не використовується для провадження 
підприємницької діяльності, термін дії договору до 3-х (трьох) років.

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - одноголосно.

По об’єкту оренди № 12 -  частина нежитлового приміщення загальною 
площею 30,65 кв.м (в т.ч. місця загального користування 7,6 кв.м), 1-й поверх, за



адресою: м. Дніпро, вул. Маршала Малиновського, 62, н.п. №57 -  надійшла заява 
про участь у конкурсі, конкурсні пропозиції та документи від учасника:

-  Громадянин України Пригожин Андрій Олександрович, м. Дніпро, вул. В. 
Висоцького, б. 4, кв. 117, ЄДРПОУ -  3187410999 - по об’єкту оренди № 12 -  
запропонував розмір орендної ставки 4% за використання нерухомого майна за 
цільовим призначенням -  для розміщення фізичної особи на площі, що не 
використовується для провадження підприємницької діяльності та укласти договір 
оренди до 3-х (трьох) років.

Члени конкурсної комісії - запропонували укласти договір оренди з 
Громадянин України Пригожин Андрій Олександрович, на умовах, 
запропонованих учасником у конкурсній заяві та конкурсних пропозиціях, згідно 
Методики та згідно умов конкурсу по об’єкту оренди № 12 розмір орендної 
ставки -  4%, за використання нерухомого майна за цільовим призначенням -  для 
розміщення фізичної особи на площі, що не використовується для провадження 
підприємницької діяльності, термін дії договору до 3-х (трьох) років.

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - одноголосно.

По об’єкту оренди № 13 -  нежитлове приміщення загальною площею 
167,0 кв.м, 1-й поверх, за адресою: м. Дніпро, вул. Богомаза, 198 (літ.А-12), н.п. 
№5 -  надійшла заява про участь у конкурсі, конкурсні пропозиції та документи від 
учасника:

-  Громадянин України Пригожин Андрій Олександрович, м. Дніпро, вул. В. 
Висоцького, б. 4, кв. 117, ЄДРПОУ -  3187410999 - по об’єкту оренди № 13 -  
запропонував розмір орендної ставки 4% за використання нерухомого майна за 
цільовим призначенням -  для розміщення фізичної особи на площі, що не 
використовується для провадження підприємницької діяльності та укласти договір 
оренди до 3-х (трьох) років.

Члени конкурсної комісії - запропонували укласти договір оренди з 
Громадянин України Пригожин Андрій Олександрович, на умовах, 
запропонованих учасником у конкурсній заяві та конкурсних пропозиціях, згідно 
Методики та згідно умов конкурсу по об’єкту оренди № 13 розмір орендної 
ставки -  4%, за використання нерухомого майна за цільовим призначенням -  для 
розміщення фізичної особи на площі, що не використовується для провадження 
підприємницької діяльності, термін дії договору до 3-х (трьох) років.

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - одноголосно.

По об’єкту оренди № 14 -  нежитлове приміщення загальною площею 
177,90 кв.м, за адресою: м. Дніпро, вул. Богомаза, 200, н.п. №102 -  надійшла заява 
про участь у конкурсі, конкурсні пропозиції та документи від учасника:



-  Громадянин України Пригожин Андрій Олександрович, м. Дніпро, вул. В. 
Висоцького, б. 4, кв. 117, ЄДРПОУ -  3187410999 - по об’єкту оренди № 14 -  
запропонував розмір орендної ставки 4% за використання нерухомого майна за 
цільовим призначенням -  для розміщення фізичної особи на площі, що не 
використовується для провадження підприємницької діяльності та укласти договір 
оренди до 3-х (трьох) років.

Члени конкурсної комісії - запропонували укласти договір оренди з 
Громадянин України Пригожин Андрій Олександрович, на умовах, 
запропонованих учасником у конкурсній заяві та конкурсних пропозиціях, згідно 
Методики та згідно умов конкурсу по об’єкту оренди № 14 розмір орендної 
ставки -  4%, за використання нерухомого майна за цільовим призначенням -  для 
розміщення фізичної особи на площі, що не використовується для провадження 
підприємницької діяльності, термін дії договору до 3-х (трьох) років.

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - одноголосно.

По об’єкту оренди № 15 -  частина нежитлового приміщення загальною площею 
94,3 кв.м, 1-й поверх, за адресою: м. Дніпро, бульвар Слави, 40 (літ.А-9), н.п. 
№ХХ-нп -  надійшла заява про участь у конкурсі, конкурсні пропозиції та 
документи від учасника:

-  Фізична особа -  підприємець Самаріна Тетяна Юріївна, м. Дніпро, вул. 
Кондукторська, б. 45, ЄДРПОУ -  3090118861 - по об’єкту оренди № 15 -  
запропонувала розмір орендної ставки 5% за використання нерухомого майна за 
цільовим призначенням -  для розміщення комплексу побутового обслуговування 
населення (перукарні) та укласти договір оренди до 3-х (трьох) років.

Члени конкурсної комісії - запропонували укласти договір оренди з Фізична 
особа -  підприємець Самаріна Тетяна Юріївна, на умовах, запропонованих 
учасником у конкурсній заяві та конкурсних пропозиціях, згідно Методики та 
згідно умов конкурсу по об’єкту оренди № 15 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 до 3-х (трьох) років.

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - одноголосно.

По об’єкту оренди № 16 -  нежитлове приміщення загальною площею 47,2 
кв.м, 1-й поверх, за адресою: м. Дніпро, вул. Максима Дія, 8 (літ.А-9), н.п. № 39 -  
надійшла заява про участь у конкурсі, конкурсні пропозиції та документи від 
учасника:



- Громадянин України Пригожин Андрій Олександрович, м. Дніпро, вул. В. 
Висоцького, б. 4, кв. 117, ЄДРПОУ -  3187410999 - по об’єкту оренди № 16 -  
запропонував розмір орендної ставки 4% за використання нерухомого майна за 
цільовим призначенням -  для розміщення фізичної особи на площі, що не 
використовується для провадження підприємницької діяльності та укласти договір 
оренди до 3-х (трьох) років.

Члени конкурсної комісії - запропонували укласти договір оренди з 
Громадянин України Пригожин Андрій Олександрович, на умовах, 
запропонованих учасником у конкурсній заяві та конкурсних пропозиціях, згідно 
Методики та згідно умов конкурсу по об’єкту оренди № 16 розмір орендної 
ставки -  4%, за використання нерухомого майна за цільовим призначенням -  для 
розміщення фізичної особи на площі, що не використовується для провадження 
підприємницької діяльності, термін дії договору до 3-х (трьох) років.

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - одноголосно.

По об’єкту оренди № 17 -  нежитлове приміщення загальною площею 36,8 
кв.м, 1-й поверх, за адресою: м. Дніпро, вул. Шодуарівська, 3 (літ.А-14), н.п. №70 
-  надійшла заява про участь у конкурсі, конкурсні пропозиції та документи від 
учасника:

-  Громадянин України Пригожин Андрій Олександрович, м. Дніпро, вул. В. 
Висоцького, б. 4, кв. 117, ЄДРПОУ -  3187410999 - по об’єкту оренди № 17 -  
запропонував розмір орендної ставки 4% за використання нерухомого майна за 
цільовим призначенням -  для розміщення фізичної особи на площі, що не 
використовується для провадження підприємницької діяльності та укласти договір 
оренди до 3-х (трьох) років.

Члени конкурсної комісії - запропонували укласти договір оренди з 
Громадянин України Пригожин Андрій Олександрович, на умовах, 
запропонованих учасником у конкурсній заяві та конкурсних пропозиціях, згідно 
Методики та згідно умов конкурсу по об’єкту оренди № 17 розмір орендної 
ставки -  4%, за використання нерухомого майна за цільовим призначенням -  для 
розміщення фізичної особи на площі, що не використовується для провадження 
підприємницької діяльності, термін дії договору до 3-х (трьох) років.

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - одноголосно.

По об’єкту оренди № 18 -  нежитлове приміщення загальною площею 
220,0 кв.м, 1-й поверх, за адресою: м. Дніпро, вул. Котляревського, 7а (літ.А-9), 
н.п. №153 -  надійшла заява про участь у конкурсі, конкурсні пропозиції та 
документи від учасника:



-  Громадянин України Пригожин Андрій Олександрович, м. Дніпро, вул. В. 
Висоцького, б. 4, кв. 117, ЄДРПОУ -  3187410999 - по об’єкту оренди № 18 -  
запропонував розмір орендної ставки 4% за використання нерухомого майна за 
цільовим призначенням -  для розміщення фізичної особи на площі, що не 
використовується для провадження підприємницької діяльності та укласти договір 
оренди до 3-х (трьох) років.

Члени конкурсної комісії - запропонували укласти договір оренди з 
Громадянин України Пригожин Андрій Олександрович, на умовах, 
запропонованих учасником у конкурсній заяві та конкурсних пропозиціях, згідно 
Методики та згідно умов конкурсу по об’єкту оренди № 18 розмір орендної 
ставки -  4%, за використання нерухомого майна за цільовим призначенням -  для 
розміщення фізичної особи на площі, що не використовується для провадження 
підприємницької діяльності, термін дії договору до 3-х (трьох) років.

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - одноголосно.

По об’єкту оренди № 19 -  нежитлове приміщення загальною площею 20,0 
кв.м (в т.ч. 3,11 кв.м місця загального користування), 1-й поверх, за адресою: м. 
Дніпро, просп. Мануйлівський, 19, прим. 47, позиція 1, 10 (літ.А-3) -  надійшла 
заява про участь у конкурсі, конкурсні пропозиції та документи від учасника:

-  Громадянин України Ляхович Андрій Олексійович, м. Дніпро, вул. Сержанта 
Литвищенка, б. 34, ЄДРПОУ -  3035620098 - по об’єкту оренди № 19 -  
запропонував розмір орендної ставки -  4% за використання нерухомого майна за 
цільовим призначенням -  для розміщення фізичної особи на площі, що не 
використовується для провадження підприємницької діяльності та укласти договір 
оренди до 3-х (трьох) років.

Члени конкурсної комісії - запропонували укласти договір оренди з 
Громадянин України Ляхович Андрій Олексійович, на умовах, запропонованих 
учасником у конкурсній заяві та конкурсних пропозиціях, згідно Методики та 
згідно умов конкурсу по об’єкту оренди № 19 розмір орендної ставки -  4%, за 
використання нерухомого майна за цільовим призначенням -  для розміщення 
фізичної особи на площі, що не використовується для провадження 
підприємницької діяльності, термін дії договору до 3-х (трьох) років.

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - одноголосно.

По об’єкту оренди № 20 -  нежитлове приміщення загальною площею 
107,4 кв.м, підвал, за адресою: м. Дніпро, просп. Мануйлівський, 19, прим. 48 
(літ.А-3) -  надійшла заява про участь у конкурсі, конкурсні пропозиції та 
документи від учасника:



-  Громадянин України Ляхович Андрій Олексійович, м. Дніпро, вул. Сержанта 
Литвищенка, б. 34, ЄДРПОУ -  3035620098 - по об’єкту оренди № 20 -  
запропонував розмір орендної ставки -  4% за використання нерухомого майна за 
цільовим призначенням -  для розміщення фізичної особи на площі, що не 
використовується для провадження підприємницької діяльності та укласти договір 
оренди до 3-х (трьох) років.

Члени конкурсної комісії - запропонували укласти договір оренди з 
Громадянин України Ляхович Андрій Олексійович, на умовах, запропонованих 
учасником у конкурсній заяві та конкурсних пропозиціях, згідно Методики та 
згідно умов конкурсу по об’єкту оренди № 20 розмір орендної ставки -  4%, за 
використання нерухомого майна за цільовим призначенням -  для розміщення 
фізичної особи на площі, що не використовується для провадження 
підприємницької діяльності, термін дії договору до 3-х (трьох) років.

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - одноголосно.

По об’єкту оренди № 21 -  нежитлове приміщення загальною площею 61,6 
кв.м, 1-й поверх, за адресою: м. Дніпро, просп. Мануйлівський, 19, прим. 46 
(літ.А-3) -  надійшла заява про участь у конкурсі, конкурсні пропозиції та 
документи від учасника:

-  Громадянин України Ляхович Андрій Олексійович, м. Дніпро, вул. Сержанта 
Литвищенка, б. 34, ЄДРПОУ -  3035620098 - по об’єкту оренди № 21 -  
запропонував розмір орендної ставки -  4% за використання нерухомого майна за 
цільовим призначенням -  для розміщення фізичної особи на площі, що не 
використовується для провадження підприємницької діяльності та укласти договір 
оренди до 3-х (трьох) років.

Члени конкурсної комісії - запропонували укласти договір оренди з 
Громадянин України Ляхович Андрій Олексійович, на умовах, запропонованих 
учасником у конкурсній заяві та конкурсних пропозиціях, згідно Методики та 
згідно умов конкурсу по об’єкту оренди № 21 розмір орендної ставки -  4%, за 
використання нерухомого майна за цільовим призначенням -  для розміщення 
фізичної особи на площі, що не використовується для провадження 
підприємницької діяльності, термін дії договору до 3-х (трьох) років.

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - одноголосно.

По об’єкту оренди № 22 -  нежитлове приміщення загальною площею 73,6 
кв.м, місця загального користування 15,0 кв.м, цоколь, за адресою: м. Дніпро, вул. 
Савкіна, 4 (літ.А-16), н.п. №155 -  надійшла заява про участь у конкурсі, конкурсні 
пропозиції та документи від учасника:



-  Громадянин України Пригожин Андрій Олександрович, м. Дніпро, вул. В. 
Висоцького, б. 4, кв. 117, ЄДРПОУ -  3187410999 - по об’єкту оренди № 22 -  
запропонував розмір орендної ставки 4% за використання нерухомого майна за 
цільовим призначенням -  для розміщення фізичної особи на площі, що не 
використовується для провадження підприємницької діяльності та укласти договір 
оренди до 3-х (трьох) років.

Члени конкурсної комісії - запропонували укласти договір оренди з 
Громадянин України Пригожин Андрій Олександрович, на умовах, 
запропонованих учасником у конкурсній заяві та конкурсних пропозиціях, згідно 
Методики та згідно умов конкурсу по об’єкту оренди № 22 розмір орендної 
ставки -  4%, за використання нерухомого майна за цільовим призначенням -  для 
розміщення фізичної особи на площі, що не використовується для провадження 
підприємницької діяльності, термін дії договору до 3-х (трьох) років.

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - одноголосно.

По об’єкту оренди № 23 -  нежитлове приміщення загальною площею 63,7 
кв.м, 1-й поверх, за адресою: м. Дніпро, вул. Савкіна, 2 (літ.А-9), н.п. № II -  
надійшла заява про участь у конкурсі, конкурсні пропозиції та документи від 
учасника:

-  Громадянин України Пригожин Андрій Олександрович, м. Дніпро, вул. В. 
Висоцького, б. 4, кв. 117, ЄДРПОУ -  3187410999 - по об’єкту оренди № 23 -  
запропонував розмір орендної ставки 4% за використання нерухомого майна за 
цільовим призначенням -  для розміщення фізичної особи на площі, що не 
використовується для провадження підприємницької діяльності та укласти договір 
оренди до 3-х (трьох) років.

Члени конкурсної комісії - запропонували укласти договір оренди з 
Громадянин України Пригожин Андрій Олександрович, на умовах, 
запропонованих учасником у конкурсній заяві та конкурсних пропозиціях, згідно 
Методики та згідно умов конкурсу по об’єкту оренди № 23 розмір орендної 
ставки -  4%, за використання нерухомого майна за цільовим призначенням -  для 
розміщення фізичної особи на площі, що не використовується для провадження 
підприємницької діяльності, термін дії договору до 3-х (трьох) років.

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - одноголосно.

По об’єкту оренди № 24 -  нежитлова будівля котельної загальною площею 
84,8 кв.м, за адресою: м. Дніпро, вул. Велика Діївська, 179 (літ.(В-І) -  надійшла 
заява про участь у конкурсі, конкурсні пропозиції та документи від учасника:

-  Товариство з обмеженою відповідальністю "Лідер Груп СК", м. Дніпро, вул. 
Луговська, 25, ЄДРПОУ -  43295246 - по об’єкту оренди № 24 -  запропонувало



розмір орендної ставки 12% за використання нерухомого майна за цільовим 
призначенням -  під склади та укласти договір оренди до 3-х (трьох) років.

Члени конкурсної комісії - запропонували укласти договір оренди з 
Товариство з обмеженою відповідальністю "Лідер Груп СК", на умовах, 
запропонованих учасником у конкурсній заяві та конкурсних пропозиціях, згідно 
Методики та згідно умов конкурсу по об’єкту оренди № 24 розмір орендної 
ставки -  12% за використання нерухомого майна за цільовим призначенням -  для 
розміщення складів, термін дії договору оренди до 3-х (трьох) років.

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - одноголосно.

По об’єкту оренди № 25 -  нежитлова будівля та споруди загальною 
площею 1120,7 кв.м, ганки та споруди №1-7, І (ворота, хвіртка, огорожа, 
мощення), за адресою: м. Дніпро, вул. Велика Діївська, 179 (літ.(А-2) -  надійшла 
заява про участь у конкурсі, конкурсні пропозиції та документи від учасника:

-  Товариство з обмеженою відповідальністю "Лідер Груп СК", м. Дніпро, вул. 
Луговська, 25, ЄДРПОУ -  43295246 - по об’єкту оренди № 25 -  запропонувало 
розмір орендної ставки 12% за використання нерухомого майна за цільовим 
призначенням -  під склади та укласти договір оренди до 3-х (трьох) років.

Члени конкурсної комісії - запропонували укласти договір оренди з 
Товариство з обмеженою відповідальністю "Лідер Груп СК", на умовах, 
запропонованих учасником у конкурсній заяві та конкурсних пропозиціях, згідно 
Методики та згідно умов конкурсу по об’єкту оренди № 25 розмір орендної 
ставки -  12% за використання нерухомого майна за цільовим призначенням -  для 
розміщення складів, термін дії договору оренди до 3-х (трьох) років.

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - одноголосно.

По об’єкту оренди № 26 -  нежитлові приміщення загальною площею 
1997,0 кв.м, підвал, 1-й та 3-й поверхи нежитлової будівлі літ.А-3 з прибудовами 
літ. А'- 1, А"- 2 та будівлі літ.В-1 загальною площею 227,4 кв.м, в-1 - тамбур, 
літ.Г-1 -  7,8 кв.м, літ. Д-1 -  11,8 кв.м, за адресою: м. Дніпро, вул. Столєтова, 19а- 
надійшла заява про участь у конкурсі, конкурсні пропозиції та документи від 
учасника:

-  Товариство з обмеженою відповідальністю "БУДЕКОПАРК", м. Дніпро, вул. 
Шевченка, б. 33, кімната 6, ЄДРПОУ -  39596155 - по об’єкту оренди № 26 -  
запропонувало розмір орендної ставки 6% за використання нерухомого майна за 
цільовим призначенням -  побутове обслуговування населення та укласти договір 
оренди до 3-х (трьох) років.



Члени конкурсної комісії - запропонували укласти договір оренди з 
Товариство з обмеженою відповідальністю "БУДЕКОПАРК", на умовах, 
запропонованих учасником у конкурсній заяві та конкурсних пропозиціях, згідно 
Методики та згідно умов конкурсу по об’єкту оренди № 26 розмір орендної 
ставки -  6% за використання нерухомого майна за цільовим призначенням -  для 
розміщення суб'єкту господарювання, що здійснює побутове обслуговування 
населення, термін дії договору оренди до 3-х (трьох) років.

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - одноголосно.

По об’єкту оренди № 27 -  об'єкти нерухомого майна загальною площею 
140,9 кв.м, за адресою: смт. Кирилівка, вул. Санаторна, 5 -  надійшла заява про 
участь у конкурсі, конкурсні пропозиції та документи від учасника:

-  Товариство з обмеженою відповідальністю "Рекламна агенція "Формат А+", 
м. Дніпро, вул. Володимира Вернадського, 19/21, ЄДРПОУ -  42368166 - по 
об’єкту оренди № 27 -  запропонувало розмір орендної ставки 18% за 
використання нерухомого майна за цільовим призначенням -  для розміщення 
туристичної бази та укласти договір оренди до 3-х (трьох) років.

Члени конкурсної комісії - запропонували укласти договір оренди з 
Товариство з обмеженою відповідальністю "Рекламна агенція "Формат А+", на 
умовах, запропонованих учасником у конкурсній заяві та конкурсних пропозиціях, 
згідно Методики та згідно умов конкурсу по об’єкту оренди № 27 розмір 
орендної ставки -  18% за використання нерухомого майна за цільовим 
призначенням -  для розміщення туристичної бази, термін дії договору оренди до 
3-х (трьох) років.

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - одноголосно.

По об’єкту оренди № 28 -  нежитлові будівлі та споруди загальною 
площею 723,975 кв.м, за адресою: м. Дніпро, вул. Яружна, 13 -  надійшла заява про 
участь у конкурсі, конкурсні пропозиції та документи від учасника:

-  Товариство з обмеженою відповідальністю "Автотех-Універсал", м. Дніпро, 
площа Героїв Майдану, 1, оф. 328, ЄДРПОУ -  38676889 - по об’єкту оренди № 28 
-  запропонувало розмір орендної ставки 20% за використання нерухомого майна 
за цільовим призначенням -  для обслуговування та ремонту наземних 
транспортних засобів та укласти договір оренди до 3-х (трьох) років.

Члени конкурсної комісії - запропонували укласти договір оренди з 
Товариство з обмеженою відповідальністю "Автотех-Універсал", на умовах, 
запропонованих учасником у конкурсній заяві та конкурсних пропозиціях, згідно 
Методики та згідно умов конкурсу по об’єкту оренди № 28 розмір орендної 
ставки -  20%, за використання нерухомого майна за цільовим призначенням -  для



обслуговування та ремонту наземних транспортних засобів, термін дії договору 
оренди до 3-х (трьох) років.

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - одноголосно.

По об’єкту оренди № 29 -  нежитлові приміщення загальною площею 96,3 
кв.м, 1-й поверх, за адресою: м. Дніпро, просп. Героїв, 12, п. 13 -  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 № 29 -  
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 № 29 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 № ЗО -  нежитлові приміщення загальною площею 132,5 
кв.м (в т.ч. ганок 10,2 кв.м), 1-й поверх, за адресою: м. Дніпро, просп. Героїв, 46, 
н.п. №11 -  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 № ЗО -  
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 № ЗО 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 № 31 -  нежитлові приміщення загальною площею 177,9 
кв.м, цоколь, за адресою: м. Дніпро, узвіз Крутогірний, 9, н.п. № 180Б -  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 № 31 -  
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 № 31 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 № 32 -  нежитлове приміщення загальною площею 
141,5 кв.м, 1-й поверх, за адресою: м. Дніпро, вул. Василя Жуковського, 2-6, н.п. 
№ 23 -  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 № 32 -  
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 № 32 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 № 33 -  нежитлове приміщення загальною площею 
184,9 кв.м (в т.ч. ганки 17,0 кв.м), 1-й поверх, за адресою: м. Дніпро, ж/м Сокіл, 9, 
бл. 1, н.п. № 581 -  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 № 33 -  
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 № 33 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 № 34 -  нежитлове приміщення загальною площею 17,0 
кв.м, 1-й поверх, за адресою: м. Дніпро, вул. Будівельників, 28 (літ.А-4), н.п. XX -  
надійшли заяви про участь у конкурсі, конкурсні пропозиції та документи від 
учасників:

-  Громадянка України Вавренюк Ірина Володимирівна, м. Дніпро, вул. 
Суворова, б. 28а, кв. 15, ЄДРПОУ -  3215919062 - по об’єкту оренди № 34 -  
запропонувала розмір орендної ставки -  9% за використання нерухомого майна за 
цільовим призначенням -  для розміщення фізичної особи та укласти договір 
оренди до 3-х (трьох) років.

-  Товариство з обмеженою відповідальністю "СВ ЮНІОР", м. Дніпро, просп. 
Героїв, б. 1, прим. 233, ЄДРПОУ -  43419106 - по об’єкту оренди № 34 -  
запропонувало розмір орендної ставки 10% за використання нерухомого майна за 
цільовим призначенням -  побутове обслуговування населення (перукарня) та 
укласти договір оренди до 3-х (трьох) років.



Члени конкурсної комісії - запропонували укласти договір оренди з 
Товариство з обмеженою відповідальністю "СВ ЮНІОР", на умовах, 
запропонованих учасником у конкурсній заяві та конкурсних пропозиціях, згідно 
Методики та згідно умов конкурсу по об’єкту оренди № 34 розмір орендної 
ставки -  10% за використання нерухомого майна за цільовим призначенням -  для 
розміщення суб'єкту господарювання, що здійснює побутове обслуговування 
населення (перукарня), термін дії договору оренди до 3-х (трьох) років.

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - одноголосно.

По об’єкту оренди № 35 -  частина нежитлового приміщення загальною 
площею 51,9 кв.м (в т.ч. місця загального користування 22,6 кв.м), 1-й поверх, за 
адресою: м. Дніпро, вул. Будівельників, 28 (літ.А-4), н.п. №43-нп -  надійшла заява 
про участь у конкурсі, конкурсні пропозиції та документи від учасника:

-  Товариство з обмеженою відповідальністю "Сакесс", м. Дніпро, вул. 
Олександрова, б. 1, кв. 10, ЄДРПОУ -  43449366 - по об’єкту оренди № 35 -  
запропонувало розмір орендної ставки 5% за використання нерухомого майна за 
цільовим призначенням -  побутове обслуговування населення (ремонт одягу) та 
укласти договір оренди до 3-х (трьох) років.

Члени конкурсної комісії - запропонували укласти договір оренди з 
Товариство з обмеженою відповідальністю "Сакесс", на умовах, запропонованих 
учасником у конкурсній заяві та конкурсних пропозиціях, згідно Методики та 
згідно умов конкурсу по об’єкту оренди № 35 розмір орендної ставки -  5% за 
використання нерухомого майна за цільовим призначенням -  для розміщення 
суб'єкту господарювання, що здійснює побутове обслуговування населення 
(ремонт одягу), термін дії договору оренди до 3-х (трьох) років.

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - одноголосно.

По об’єкту оренди № 36 -  частина нежитлової будівлі з підвалом та 
ганком в загальною площею 922,6 кв.м, підвал, 1-й, 2-й та 3-й поверхи, за 
адресою: м. Дніпро, вул. Виконкомівська, 6 (літ.В-5) -  надійшла заява про участь у 
конкурсі, конкурсні пропозиції та документи від учасника:

-  Приватне акціонерне товариство "АГРА", м. Дніпро, вул. Собінова, 1, 
ЄДРПОУ -  31659485 - по об’єкту оренди № 36 -  запропонувало розмір орендної 
ставки 15% за використання нерухомого майна за цільовим призначенням -  для 
офісних приміщень та укласти договір оренди до 3-х (трьох) років.

Члени конкурсної комісії - запропонували укласти договір оренди з 
Приватне акціонерне товариство "АГРА", на умовах, запропонованих учасником у 
конкурсній заяві та конкурсних пропозиціях, згідно Методики та згідно умов 
конкурсу по об’єкту оренди № 36 розмір орендної ставки -  15% за використання



нерухомого майна за цільовим призначенням -  для розміщення офісних 
приміщень, термін дії договору оренди до 3-х (трьох) років.

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - одноголосно.

По об’єкту оренди № 37 -  нежитлові будівлі загальною площею 1109,0 
кв.м (в т.ч. ганки 39,6 кв.м), за адресою: м. Дніпро, вул. Юдіна, 17(літ.А-2, Б-1, Л- 
1, К-1) -  надійшла заява про участь у конкурсі, конкурсні пропозиції та документи 
від учасника:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Виробничо-Інноваційна 
Компанія "ДЕВІРО", м. Дніпро, вул. Сімферопольська, б. 21, кімната 308-А/3, 
ЄДРПОУ -  40006469 - по об’єкту оренди № 37 -  запропонувало розмір орендної 
ставки 10% за використання нерухомого майна за цільовим призначенням -  для 
виробництва та ремонту безпілотних повітряних літальних апаратів та супутнього 
устаткування та укласти договір оренди до 3-х (трьох) років.

Члени конкурсної комісії - запропонували укласти договір оренди з 
Товариство з обмеженою відповідальністю "Виробничо-Інноваційна Компанія 
"ДЕВІРО", на умовах, запропонованих учасником у конкурсній заяві та 
конкурсних пропозиціях, згідно Методики та згідно умов конкурсу по об’єкту 
оренди № 37 розмір орендної ставки -  10% за використання нерухомого майна за 
цільовим призначенням -  для виробництва та ремонту безпілотних повітряних 
літальних апаратів та супутнього устаткування, термін дії договору оренди до 3-х 
(трьох) років.

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - одноголосно.

По об’єкту оренди № 38 -  групи об'єктів нерухомого майна загальною 
площею 172,0 кв.м, з мостінням та горожею, площею 376,0 кв.м, за адресою: м. 
Дніпро, вул. Різнична, 9 (літ.Б-1, В, Г, Д-1, Е-1) -  заяв про участь у конкурсі, 
конкурсних пропозицій та документів від учасників не надходило:

Члени конкурсної комісії - запропонували по об’єкту оренди № 38 - 
конкурс вважати таким, що не відбувся та перенести на інший конкурс.

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - одноголосно.

По об’єкту оренди № 39 -  частина нежитлової будівлі загальною площею 
194,0 кв.м, за адресою: м. Дніпро, вул. Феодосія Макаревського, 1А (літ.І-1) -  заяв 
про участь у конкурсі, конкурсних пропозицій та документів від учасників не 
надходило:

Члени конкурсної комісії - запропонували по об’єкту оренди № 39 - 
конкурс вважати таким, що не відбувся та перенести на інший конкурс.



ГОЛОСУВАЛИ: «За» - одноголосно.

По об’єкту оренди № 40 -  нежитлова одноповерхова будівля загальною 
площею 75,0 кв.м, за адресою: м. Дніпро, узвіз Крутогірний, 21 -  надійшла заява 
про участь у конкурсі, конкурсні пропозиції та документи від учасника:

- Благодійний фонд "Центр Єврейської Освіти", м. Дніпро, узвіз Крутогірний, 
21-А, ЄДРПОУ -  38113814 - по об’єкту оренди № 40 -  запропонував розміри 
орендної ставки 3% на 50,0 кв.м та 7% на 25,0 кв.м за використання нерухомого 
майна за цільовим призначенням -  для розміщення благодійного фонду, без 
здійснення підприємницької діяльності та укласти договір оренди до 3-х (трьох) 
років.

Члени конкурсної комісії - запропонували укласти договір оренди з 
Благодійний фонд "Центр Єврейської Освіти", на умовах, запропонованих 
учасником у конкурсній заяві та конкурсних пропозиціях, згідно Методики та 
згідно умов конкурсу по об’єкту оренди № 40 розміри орендної ставки -  3% на 
50,0 кв.м та 7% на 25,0 кв.м за використання нерухомого майна за цільовим 
призначенням -  для розміщення благодійного фонду, без здійснення 
підприємницької діяльності, термін дії договору оренди до 3-х (трьох) років.

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - одноголосно.

По об’єкту оренди № 41 -  нежитлове приміщення загальною площею 
109,2 кв.м, вітрина а-1, ганок а, 1-й поверх, за адресою: м. Дніпро, вул. Гладкова, 
25 (літ.А-5), н.п. №67н -  надійшла заява про участь у конкурсі, конкурсні 
пропозиції та документи від учасника:

-  Фізична особа -  підприємець Алізаде Елміра, м. Дніпро, Запорізьке шосе, б. 
60, кв. ЗО, ЄДРПОУ -  3501113742 - по об’єкту оренди № 41 -  запропонувала 
розмір орендної ставки 8% за використання нерухомого майна за цільовим 
призначенням -  продаж продовольчих товарів та укласти договір оренди до 3-х 
(трьох) років.

Члени конкурсної комісії - запропонували укласти договір оренди з Фізична 
особа -  підприємець Алізаде Елміра, на умовах, запропонованих учасником у 
конкурсній заяві та конкурсних пропозиціях, згідно Методики та згідно умов 
конкурсу по об’єкту оренди № 41 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 до 3-х (трьох) років.

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - одноголосно.



По об’єкту оренди № 42 -  нежитлове приміщення загальною площею 58,8 
кв.м, цоколь, за адресою: м. Дніпро, вул. Шевченка, 18 (літ.А-2), н.п. № 1а -  
надійшла заява про участь у конкурсі, конкурсні пропозиції та документи від 
учасника:

-  Приватне акціонерне товариство "АГРА", м. Дніпро, вул. Собінова, 1, 
ЄДРПОУ -  31659485 - по об’єкту оренди № 42 -  запропонувало розмір орендної 
ставки 15% за використання нерухомого майна за цільовим призначенням -  для 
офісних приміщень та укласти договір оренди до 3-х (трьох) років.

Члени конкурсної комісії - запропонували укласти договір оренди з 
Приватне акціонерне товариство "АГРА", на умовах, запропонованих учасником у 
конкурсній заяві та конкурсних пропозиціях, згідно Методики та згідно умов 
конкурсу по об’єкту оренди № 42 розмір орендної ставки -  15% за використання 
нерухомого майна за цільовим призначенням -  для розміщення офісних 
приміщень, термін дії договору оренди до 3-х (трьох) років.

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - одноголосно.

По об’єкту оренди № 43 -  нежитлове приміщення загальною площею 221,5 кв.м, 
1-й поверх, за адресою: м. Дніпро, вул. Героїв Крут, 12 (літ.А-9), н.п. № 106 — 
надійшла заява про участь у конкурсі, конкурсні пропозиції та документи від 
учасника:

-  Товариство з обмеженою відповідальністю "A-Чистка", м. Дніпро, вул. Героїв 
Крут, 12, ЄДРПОУ -  43172625 - по об’єкту оренди № 43 -  запропонувало розмір 
орендної ставки -  8% за використання нерухомого майна за цільовим 
призначенням -  під розміщення аптеки та укласти договір оренди до 3-х (трьох) 
років.

Члени конкурсної комісії - запропонували укласти договір оренди з 
Товариство з обмеженою відповідальністю "A-Чистка", на умовах, 
запропонованих учасником у конкурсній заяві та конкурсних пропозиціях, згідно 
Методики та згідно умов конкурсу по об’єкту оренди № 43 розмір орендної 
ставки -  8% за використання нерухомого майна за цільовим призначенням -  для 
розміщення аптеки, що реалізує готові ліки, термін дії договору оренди до 3-х 
(трьох) років.

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - одноголосно.

По об’єкту оренди № 44 -  нежитлове приміщення загальною площею 62,8 
кв.м, цоколь, за адресою: м. Дніпро, вул. Робоча, 83 (літ.А-5) -  надійшла заява про 
участь у конкурсі, конкурсні пропозиції та документи від учасника:



- Громадянка України Горобець Катерина Валеріївна, м. Дніпро, вул. Коксова, б. 
12-А, кімната 205, ЄДРПОУ -  3121800083 - по об’єкту оренди № 44 -  
запропонувала розмір орендної ставки -  4% за використання нерухомого майна за 
цільовим призначенням -  для особистих потреб, без комерційного використання 
та укласти договір оренди до 3-х (трьох) років.

Члени конкурсної комісії - запропонували укласти договір оренди з 
Громадянка України Горобець Катерина Валеріївна, на умовах, запропонованих 
учасником у конкурсній заяві та конкурсних пропозиціях, згідно Методики та 
згідно умов конкурсу по об’єкту оренди № 44 розмір орендної ставки -  4%, за 
використання нерухомого майна за цільовим призначенням -  для розміщення 
фізичної особи на площі, що не використовується для провадження 
підприємницької діяльності, термін дії договору до 3-х (трьох) років.

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - одноголосно.

По об’єкту оренди № 45 -  нежитлове приміщення загальною площею 
154,42 кв.м, 1-й поверх, за адресою: м. Дніпро, вул. Космічна, 19 -  заяв про участь 
у конкурсі, конкурсних пропозицій та документів від учасників не надходило:

Члени конкурсної комісії - запропонували по об’єкту оренди № 45 - 
конкурс вважати таким, що не відбувся та перенести на інший конкурс.

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - одноголосно.

По об’єкту оренди № 46 -  нежитлові приміщення загальною площею 274,4 
кв.м (в т.ч. вхід у підвал в та ві - 24,2 кв.м), підвал, за адресою: м. Дніпро, вул. 
Шевченка, 36, н.п. №І-Х (літ.В-2) -  надійшла заява про участь у конкурсі, 
конкурсні пропозиції та документи від учасника:

-  Товариство з обмеженою відповідальністю "Кангаро Груп", м. Дніпро, вул. 
Мануйлівська, 7, ЄДРПОУ -  42246947 - по об’єкту оренди № 46 -  запропонувало 
розмір орендної ставки 5% за використання нерухомого майна за цільовим 
призначенням -  побутове обслуговування населення (перукарня та ремонт одягу) 
та укласти договір оренди до 3-х (трьох) років.

Члени конкурсної комісії - запропонували укласти договір оренди з 
Товариство з обмеженою відповідальністю "Кангаро Груп", на умовах, 
запропонованих учасником у конкурсній заяві та конкурсних пропозиціях, згідно 
Методики та згідно умов конкурсу по об’єкту оренди № 46 розмір орендної 
ставки -  5% за використання нерухомого майна за цільовим призначенням -  для 
розміщення суб'єкту господарювання, що здійснює побутове обслуговування 
населення (перукарня та ремонт одягу), термін дії договору оренди до 3-х (трьох) 
років.

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - одноголосно.



По об’єкту оренди № 47 -  нежитлове приміщення загальною площею 
293,1 кв.м, а9 та а10 -  ганки, 1-й поверх, за адресою: м. Дніпро, вул. 
Метробудівська, 1 (літ.А-14), н.п. №86 -  надійшли заяви про участь у конкурсі, 
конкурсні пропозиції та документи від учасників:

-  Громадянин України Ляхович Андрій Олексійович, м. Дніпро, вул. Сержанта 
Литвищенка, б. 34, ЄДРПОУ -  3035620098 - по об’єкту оренди № 47 -  
запропонував розмір орендної ставки -  4% за використання нерухомого майна за 
цільовим призначенням -  для розміщення фізичної особи на площі, що не 
використовується для провадження підприємницької діяльності та укласти договір 
оренди до 3-х (трьох) років.

-  Товариство з обмеженою відповідальністю "Азбука нерухомості", м. Дніпро, 
вул. Магдебурзького права, б. 1, кв. 49, ЄДРПОУ -  43055660 - по об’єкту оренди 
№ 47 -  запропонувало розмір орендної ставки 3% за використання нерухомого 
майна за цільовим призначенням -  відмова від участі у конкурсі на право оренди.

Члени конкурсної комісії - запропонували укласти договір оренди з 
Громадянин України Ляхович Андрій Олексійович, на умовах, запропонованих 
учасником у конкурсній заяві та конкурсних пропозиціях, згідно Методики та 
згідно умов конкурсу по об’єкту оренди № 47 розмір орендної ставки -  4%, за 
використання нерухомого майна за цільовим призначенням -  для розміщення 
фізичної особи на площі, що не використовується для провадження 
підприємницької діяльності, термін дії договору до 3-х (трьох) років.

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - одноголосно.

По об’єкту оренди № 48 -  нежитлове приміщення загальною площею 
117,4 кв.м (в т.ч. вхід в підвал 3,8 кв.м), підвал, за адресою: м. Дніпро, просп. 
Дмитря Яворницького, 88-А (літ.Б-3), н.п. №Х -  надійшла заява про участь у 
конкурсі, конкурсні пропозиції та документи від учасника:

-  Товариство з обмеженою відповідальністю "Екологія-Д", м. Дніпро, вул. 
Павла Чубинського, 2А, ЄДРПОУ -  42353652 - по об’єкту оренди № 48 -  
запропонувало розмір орендної ставки 3% за використання нерухомого майна за 
цільовим призначенням -  для розміщення недержавного підприємства на площі, 
яка використовується для обслуговування комунальних закладів, установ та 
організацій Дніпровської міської ради та укласти договір оренди до 3-х (трьох) 
років.

Члени конкурсної комісії - запропонували укласти договір оренди з 
Товариство з обмеженою відповідальністю "Екологія-Д", на умовах, 
запропонованих учасником у конкурсній заяві та конкурсних пропозиціях, згідно 
Методики та згідно умов конкурсу по об’єкту оренди № 48 розмір орендної



ставки -  3% за використання нерухомого майна за цільовим призначенням -  для 
розміщення недержавного підприємства на площі, яка використовується для 
обслуговування комунальних закладів, установ та організацій Дніпровської 
міської ради, термін дії договору оренди до 3-х (трьох) років.

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - одноголосно.

По об’єкту оренди № 49 -  нежитлова одноповерхова будівля з навісом та 
огорожею, за адресою: м. Дніпро, просп. Пушкіна, 75А -  надійшла заява про 
участь у конкурсі, конкурсні пропозиції та документи від учасника:

-  Фізична особа -  підприємець Доценко Дмитро Євгенович, м. Дніпро, просп. 
Гагаріна, 104, кв. 23, ЄДРПОУ -  2706611959 - по об’єкту оренди № 49 -  
запропонував розмір орендної ставки 5% за використання нерухомого майна за 
цільовим призначенням -  для надання побутових послуг населенню та укласти 
договір оренди до 3-х (трьох) років.

Члени конкурсної комісії - запропонували укласти договір оренди з Фізична 
особа -  підприємець Доценко Дмитро Євгенович, на умовах, запропонованих 
учасником у конкурсній заяві та конкурсних пропозиціях, згідно Методики та 
згідно умов конкурсу по об’єкту оренди № 49 розмір орендної ставки -  3% за 
використання нерухомого майна за цільовим призначенням -  для розміщення 
суб'єкту господарювання, що здійснює побутове обслуговування населення, 
термін дії договору оренди до 3-х (трьох) років.

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - одноголосно.

По об’єкту оренди № 50 -  нежитлове приміщення загальною площею 
167,6 кв.м, підвал, за адресою: м. Дніпро, вул. Івана Акінфієва, 14 (літ. А-5), н.п. 
№ХХІІІ -  надійшла заява про участь у конкурсі, конкурсні пропозиції та 
документи від учасника:

-  Фізична особа -  підприємець Власенко Олександр Григорович, м. Дніпро, 
вул. Миронова, б. 7а, кв. 6, ЄДРПОУ -  2290318536 - по об’єкту оренди № 50 -  
запропонував розмір орендної ставки 5% за використання нерухомого майна за 
цільовим призначенням -  для надання побутових послуг населенню та укласти 
договір оренди до 3-х (трьох) років.

Члени конкурсної комісії - запропонували укласти договір оренди з Фізична 
особа -  підприємець Власенко Олександр Григорович, на умовах, запропонованих 
учасником у конкурсній заяві та конкурсних пропозиціях, згідно Методики та 
згідно умов конкурсу по об’єкту оренди № 50 розмір орендної ставки -  5% за 
використання нерухомого майна за цільовим призначенням -  для розміщення 
суб'єкту господарювання, що здійснює побутове обслуговування населення, 
термін дії договору оренди до 3-х (трьох) років.



ГОЛОСУВАЛИ: «За» - одноголосно.

По об’єкту оренди № 51 -  нежитлове приміщення загальною площею 
103,8 кв.м, ганок а, 1-й поверх, за адресою: м. Дніпро, вул. Висоцького, 2 (літ.А- 
10), н.п. № 313 -  надійшла заява про участь у конкурсі, конкурсні пропозиції та 
документи від учасника:

-  Громадянин України Набоков Анатолій Володимирович, м. Дніпро, вул. 
Абхазька, 9, ЄДРПОУ -  3058701133 - по об’єкту оренди № 51 -  запропонував 
розмір орендної ставки 4% за використання нерухомого майна за цільовим 
призначенням -  для розміщення фізичної особи, осіб на площі, що не 
використовується для провадження підприємницької діяльності та укласти договір 
оренди до 3-х (трьох) років.

Члени конкурсної комісії - запропонували укласти договір оренди з 
Громадянин України Набоков Анатолій Володимирович, на умовах, 
запропонованих учасником у конкурсній заяві та конкурсних пропозиціях, згідно 
Методики та згідно умов конкурсу по об’єкту оренди № 51 розмір орендної 
ставки -  4% за використання нерухомого майна за цільовим призначенням -  для 
розміщення фізичної особи на площі, що не використовується для провадження 
підприємницької діяльності, термін дії договору оренди до 3-х (трьох) років.

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - одноголосно.

По об’єкту оренди № 52 -  нежитлові приміщення загальною площею 194,0 
кв.м, тамбур літ.В, тераса із сходами літ.ВП, В2, 1-й та 2-й поверхи, за адресою: 
м. Дніпро, вул. М. Грушевського, ЗБ (літ.В-2), н.п. №31, 35, 38, 39 -  надійшла 
заява про участь у конкурсі, конкурсні пропозиції та документи від учасника:

-  Фізична особа -  підприємець Іванченко Євген Володимирович, м. Дніпро, 
Запорізьке шосе, б. 4, кв. 233, ЄДРПОУ -  3025605811 - по об’єкту оренди № 52 -  
запропонував розмір орендної ставки 5% за використання нерухомого майна за 
цільовим призначенням -  для надання побутових послуг населенню та укласти 
договір оренди до 3-х (трьох) років.

Члени конкурсної комісії - запропонували укласти договір оренди з Фізична 
особа -  підприємець Іванченко Євген Володимирович, на умовах, запропонованих 
учасником у конкурсній заяві та конкурсних пропозиціях, згідно Методики та 
згідно умов конкурсу по об’єкту оренди № 52 розмір орендної ставки -  5% за 
використання нерухомого майна за цільовим призначенням -  для розміщення 
суб'єкту господарювання, що здійснює побутове обслуговування населення, 
термін дії договору оренди до 3-х (трьох) років.

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - одноголосно.



По об’єкту оренди № 53 -  нежитлова будівля загальною площею 3150,0 
кв.м, 5 тіньових навісів загальною площею 47,8 кв.м, кожен, сміттєзбірник 
загальною площею 37,0 кв.м, овочесховище загальною площею 39,0 кв.м, за 
адресою: м. Дніпро, ж/м Тополя 1,6. 17 -  заяв про участь у конкурсі, конкурсних 
пропозицій та документів від учасників не надходило:

Члени конкурсної комісії - запропонували по об’єкту оренди № 53 - 
конкурс вважати таким, що не відбувся та перенести на інший конкурс.

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - одноголосно.

По об’єкту оренди № 54 -  нежитлові приміщення загальною площею 235,2 
кв.м, 1-й поверх, за адресою: м. Дніпро, бульвар Слави, 4а -  надійшла заява про 
участь у конкурсі, конкурсні пропозиції та документи від учасника:

-  Товариство з обмеженою відповідальністю "КТ Строй", м. Дніпро, просп. 
Героїв, б. ЇМ, кімната 340, ЄДРПОУ -  39608830 - по об’єкту оренди № 54 -  
запропонувало розмір орендної ставки 5% за використання нерухомого майна за 
цільовим призначенням -  для надання побутових послуг населенню та укласти 
договір оренди до 3-х (трьох) років.

Члени конкурсної комісії - запропонували укласти договір оренди з 
Товариство з обмеженою відповідальністю "КТ Строй", на умовах, 
запропонованих учасником у конкурсній заяві та конкурсних пропозиціях, згідно 
Методики та згідно умов конкурсу по об’єкту оренди № 54 розмір орендної 
ставки -  5% за використання нерухомого майна за цільовим призначенням -  для 
розміщення суб'єкту господарювання, що здійснює побутове обслуговування 
населення, термін дії договору оренди до 3-х (трьох) років.

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - одноголосно.

По об’єкту оренди № 55 -  нежитлове приміщення загальною площею 
25,16 кв.м, 1-й поверх, за адресою: м. Дніпро, пров. Вільний, 3 -  заяв про участь у 
конкурсі, конкурсних пропозицій та документів від учасників не надходило:

Члени конкурсної комісії - запропонували по об’єкту оренди № 55 - 
конкурс вважати таким, що не відбувся та перенести на інший конкурс.

ГОЛОСУВАЛИ: «За» - одноголосно.

По об’єкту оренди № 56 -  нежитлові будівлі та споруди загальною 
площею 728,7 кв.м, за адресою: м. Дніпро, вул. Березинська, З-A (літ. А-2, А '-l, Б, 
В, Д, И, поз. №1-8,1) -  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 № 56 -  
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 № 56 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.

ЗВЕДЕНА ТАБЛИЦЯ РЕЗУЛЬТАТІВ КОНКУРСУ 
(враховуючи умови конкурсу):

ТОВ "Юридична 
компанія"Перша 
Українська правова 
група”

О б ’єкт 
оренди №  1, 
неж итлова 
одноповерхов 
а будівля 
загальною  
площ ею  
153,0 кв.м

м. Дніпро, 
просп.
П уш кіна, 39-Б 
(літ.В-1)

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

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

ТОВ "Рівайн” О б ’єкт
оренди №  2,
неж итлове
приміщ ення
загальною
площ ею
133,0 кв.м,
1 -й поверх

м. Дніпро, 
вул. Робоча, 73, 
блок 4,
н. п. №  390

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

Термін д ії 
договору 
оренди 
до 3-х 
років.

ТОВ ”А-Чистка" О б ’єкт 
оренди №  3, 
неж итлове 
прим іщ ення 
загальною  
площ ею  
151,0 кв.м 
(в т.ч. входи у 
підвал

м. Дніпро, 
вул.
Героїв Крут, 12

О рендна плата 
5%
(для розм іщ ення 
суб 'єкту
господарю вання, 
що здійсню є 
побутове 
обслуговування 
населення (чистка

Термін дії 
договору 
оренди 
до 3-х 
років.



3,5 кв.м),
1 -й поверх

одягу)

Гр. України 
Ляхович А. О.

О б’єкт
оренди №  4,
неж итлове
приміщ ення
загальною
площ ею
116,3 кв.м,
1 -й поверх

м. Дніпро, 
вул. Калинова, 
83, корп. № 1,
н . п. №1

О рендна плата 
4%
(для розм іщ ення 
ф ізичної особи на 
площ і, щ о не 
використовується 
для провадж ення 
п ідприєм ницької 
діяльності)

Термін дії 
договору 
оренди 
до 3-х 
років.

Гр. України 
Ляхович А. О.

О б’єкт
оренди №  5,
неж итлове
приміщ ення
загальною
площ ею
59,8 кв.м,
1 -й поверх

м. Дніпро, 
вул.
Калинова, 77А,
н. п. № 72

О рендна плата 
4%
(для розм іщ ення 
ф ізичної особи на 
площ і, щ о не 
використовується 
для провадж ення 
п ідприєм ницької 
діяльності)

Термін д ії 
договору 
оренди 
до 3-х 
років.

Гр. України 
Ляхович А. О.

О б’єкт 
оренди №  6, 
неж итлове 
приміщ ення 
загальною  
площ ею  
35,5 кв.м, 
1-й поверх

м. Дніпро, 
вул.
Калинова, 77А,
н. п. №71

О рендна плата 
4%
(для розм іщ ення 
ф ізичної особи на 
площ і, що не 
використовується 
для провадж ення 
п ідприєм ницької 
діяльності)

Термін д ії 
договору 
оренди 
до 3-х 
років.

Гр. України 
Ляхович А. О.

О б’єкт
оренди №  7,
неж итлове
приміщ ення
загальною
площ ею
46,7 кв.м,
1 -й поверх

м. Дніпро, 
вул.
М оніторна, 5 
(літ. А -10),
н. п. № 77

О рендна плата 
4%
(для розм іщ ення 
ф ізичної особи на 
площ і, щ о не 
використовується 
для провадж ення 
п ідприєм ницької 
діяльності)

Термін д ії 
договору 
оренди 
до 3-х 
років.

Гр. України 
Ляхович А. О.

О б’єкт
оренди №  8,
неж итлове
приміщ ення
загальною
площ ею
82,5 кв.м,
1 -й поверх

м. Дніпро, 
вул.
М оніторна, 2, 
бл. 10, н.п. № 33

О рендна плата 
4%
(для розм іщ ення 
ф ізичної особи на 
площ і, що не 
використовується 
для провадж ення 
п ідприєм ницької 
д іяльності)

Термін д ії 
договору 
оренди 
до 3-х 
років.

Гр. Украйни 
Пригожин А. О.

О б ’єкт
оренди №  9,
неж итлове
приміщ ення
загальною
площ ею
109,0 кв.м,

м. Дніпро, 
вул.
М оніторна, 7 
(літ. А -10),
н . п. № 115

О рендна плата 
4%
(для розм іщ ення 
ф ізичної особи на 
площ і, щ о не 
використовується 
для провадж ення

Термін дії 
договору 
оренди 
до 3-х 
років.



1-й поверх підприєм ницької
діяльності)

Гр. України 
Пригожин А. О.

О б ’єкт
оренди №  10,
неж итлове
приміщ ення
загальною
площ ею
33,2 кв.м,
1-й поверх

м. Дніпро, 
вул. Ю рія 
Кондратю ка, 11,
н. п. № 350

О рендна плата 
4%
(для розм іщ ення 
ф ізичної особи на 
площ і, щ о не 
використовується 
для провадж ення 
п ідприєм ницької 
діяльності)

Термін д ії 
договору 
оренди 
до 3-х 
років.

Гр. України 
Пригожин А. О.

О б’єкт 
оренди № 1 1 ,  
частина 
неж итлового 
приміщ ення 
загальною  
площ ею  
31,58 кв.м 
(в т.ч. м ісця 
загального 
користування 
7,82 кв.м),
1-й поверх

м. Дніпро, 
вул. М арш ала 
М алиновського, 
62, н.п. № 57

О рендна плата 
4%
(для розм іщ ення 
ф ізичної особи на 
площ і, щ о не 
використовується 
для провадж ення 
п ідприєм ницької 
діяльності)

Термін дії 
договору 
оренди 
до 3-х 
років.

Гр. України 
Пригожин А. О.

О б ’єкт 
оренди №  12, 
частина 
неж итлового 
приміщ ення 
загальною  
площ ею  
30,65 кв.м 
(в т.ч. м ісця 
загального 
користування 
7,6 кв.м),
1-й поверх

м. Дніпро, 
вул. М арш ала 
М алиновського, 
62, н.п. № 57

О рендна плата 
4%
(для розм іщ ення 
ф ізичної особи на 
площ і, що не 
використовується 
для провадж ення 
п ідприєм ницької 
діяльності)

Термін д ії 
договору 
оренди 
до 3-х 
років.

Гр. України 
Пригожин А. О.

О б ’єкт
оренди №  13,
неж итлове
приміщ ення
загальною
площ ею
167,0 кв.м,
1 -й поверх

м. Дніпро, 
вул.
Богомаза, 198 
(літ.А-12),
н . п. №5

О рендна плата 
4%
(для розм іщ ення 
ф ізичної особи на 
площ і, щ о не 
використовується 
для провадж ення 
п ідприєм ницької 
д іяльності)

Термін д ії 
договору 
оренди 
до 3-х 
років.

Гр. України 
Пригожин А. О.

О б’єкт
оренди №  14,
неж итлове
приміщ ення
загальною
площ ею
177,90 кв.м

м. Дніпро, 
вул.
Богомаза, 200,
н . п. № 102

О рендна плата 
4%
(для розм іщ ення 
ф ізичної особи на 
площ і, що не 
використовується 
для провадж ення 
п ідприєм ницької

Термін д ії 
договору 
оренди 
до 3-х 
років.



діяльності)

ФОП Самаріна Т. Ю. О б’єкт 
оренди №  15, 
частина 
неж итлового 
приміщ ення 
загальною  
площ ею  
94,3 кв.м,
1-й поверх

м. Дніпро, 
бульвар Слави, 
40 (літ.А-9),
н. п. № Х Х -нп

О рендна плата 
5%
(для розміщ ення
суб 'єкту
господарю вання,
що здійсню є
побутове
обслуговування
населення
(перукарня)

Термін д ії 
договору 
оренди 
до 3-х 
років.

Гр. України 
Пригожин А. О.

О б ’єкт
оренди №  16,
неж итлове
приміщ ення
загальною
площ ею
47,2 кв.м,
1 -й поверх

м. Д ніпро, 
вул. М аксима 
Д ія, 8 (літ.А-9),
н . п. №  39

О рендна плата 
4%
(для розм іщ ення 
ф ізичної особи на 
площ і, щ о не 
використовується 
для провадж ення 
п ідприєм ницької 
діяльності)

Термін дії 
договору 
оренди 
до 3-х 
років.

Гр. України 
Пригожин А. О.

О б ’єкт
оренди №  17,
неж итлове
приміщ ення
загальною
площ ею
36,8 кв.м,
1-й поверх

м. Дніпро, 
вул.
Ш одуарівська, 3 
(літ.А -14),
н . п. № 70

О рендна плата 
4%
(для розм іщ ення 
ф ізичної особи на 
площ і, щ о не 
використовується 
для провадж ення 
п ідприєм ницької 
д іяльності)

Термін д ії 
договору 
оренди 
до 3-х 
років.

Гр. України 
Пригожин А. О.

О б ’єкт
оренди №  18,
неж итлове
приміщ ення
загальною
площ ею
220,0 кв.м,
1 -й поверх

м. Дніпро, 
вул.
Котляревського, 
7а (літ.А-9),
н . п. № 153

О рендна плата 
4%
(для розм іщ ення 
ф ізичної особи на 
площ і, що не 
використовується 
для провадж ення 
п ідприєм ницької 
д іяльності)

Термін д ії 
договору 
оренди 
до 3-х 
років.

Гр. України 
Ляхович А. О.

О б’єкт 
оренди №  19, 
неж итлове 
приміщ ення 
загальною  
площ ею  
20,0 кв.м 
(в т.ч. 3,11 
кв.м  місця 
загального 
користування 

),
1 -й поверх

м. Дніпро, 
просп.
М ануйлівський, 
19, прим. 47, 
позиція 1, 10 
(літ.А -3)

К онкурс вважати 
О рендна плата 
4%
(для розм іщ ення 
ф ізичної особи на 
площ і, що не 
використовується 
для провадж ення 
п ідприєм ницької 
д іяльності)

Термін дії 
договору 
оренди 
до 3-х 
років.

Гр. України 
Ляхович А. О.

О б ’єкт 
оренди №  20,

м. Дніпро, 
просп.

О рендна плата 
4%
(для розм іщ ення

Термін д ії 
договору



неж итлове
приміщ ення
загальною
площ ею
107,4 кв.м,
підвал

М ануйлівський, 
19, прим. 48 
(літ.А-3)

ф ізичної особи на 
площ і, що не 
використовується 
для провадж ення 
п ідприєм ницької 
діяльності)

оренди 
Д О  3-х 
років.

Гр. України 
Ляхович А. О.

О б’єкт
оренди №  21,
неж итлове
приміщ ення
загальною
площ ею
61,6 кв.м,
1-й поверх

м. Дніпро, 
просп.
М ануйлівський, 
19, прим. 46 
(літ.А -3)

О рендна плата 
4%
(для розм іщ ення 
ф ізичної особи на 
площ і, що не 
використовується 
для провадж ення 
п ідприєм ницької 
діяльності)

Термін д ії 
договору 
оренди 
ДО 3-х 
років.

Гр. України 
Пригожин А. О.

О б ’єкт
оренди №  22,
неж итлове
приміщ ення
загальною
площ ею
73,6 кв.м,
місця
загального
користування
15,0 кв.м,
цоколь

м. Дніпро, 
вул. Савкіна, 4 
(літ.А-16),
н . п. № 155

О рендна плата 
4%
(для розм іщ ення 
ф ізичної особи на 
площ і, щ о не 
використовується 
для провадж ення 
п ідприєм ницької 
д іяльності)

Термін дії 
договору 
оренди 
до 3-х 
років.

Гр. України 
Пригожин А. О.

О б’єкт
оренди №  23,
неж итлове
приміщ ення
загальною
площ ею
63,7 кв.м,
1-й поверх

м. Дніпро, 
вул. Савкіна, 2 
(літ.А-9),
н. п. №  II

О рендна плата 
4%
(для розм іщ ення 
ф ізичної особи на 
площ і, що не 
використовується 
для провадж ення 
п ідприєм ницької 
діяльності)

Термін д ії 
договору 
оренди 
до 3-х 
років.

ТОВ ’’Лідер Груп СК” О б’єкт 
оренди №  24, 
неж итлова 
будівля 
котельної 
загальною  
площ ею  
84,8 кв.м

м. Дніпро, 
вул. В елика 
Д іївська, 179 
(літ.В-1)

О рендна плата 
12%
(для розм іщ ення 
складів)

Термін д ії 
договору 
оренди 
до 3-х 
років.

ТОВ ’’Лідер Груп СК” О б’єкт 
оренди №  25, 
неж итлова 
будівля та  
споруди 
загальною  
площ ею  
1120,7 кв.м, 
ганки та

м. Дніпро, 
вул. В елика 
Д іївська, 179 
(літ.А-2)

О рендна плата 
12%
(для розм іщ ення 
складів)

Термін дії 
договору 
оренди 
до 3-х 
років.



споруди № 1- 
7 , 1 (ворота, 
хвіртка, 
огорожа, 
мощ ення)

тов
"БУДЕКОПАРК"

О б’єкт 
оренди №  26, 
неж итлові 
приміщ ення 
загальною  
площ ею  
1997,0 кв.м, 
підвал, 1-й та 
3-й поверхи 
неж итлової 
будівлі літ.А - 
3 з
прибудовами 
літ. А '-  1, А " -  
2 та  будівлі 
літ.В-1 
загальною  
площ ею  227,4 
кв.м, в-1 - 
тамбур, л іт .Г - 
1 -  7,8 кв.м, 
літ. Д - 1 - 1 1 ,8  
кв.м

м. Дніпро, 
вул.
Столєтова, 19а

О рендна плата 
6%
(для розм іщ ення
суб 'єкту
господарю вання,
щ о здійсню є
побутове
обслуговування
населення)

Термін дії 
договору 
оренди 
до 3-х 
років.

ТОВ "Рекламна 
Агенція "Формат+"

О б ’єкт 
оренди №  27, 
об 'єкти  
нерухомого 
майна 
загальною  
площ ею  
140,9 кв.м

смт. Кирилівка, 
вул. Санаторна, 
5

О рендна плата 
18%
(для розм іщ ення 
туристичної бази)

Термін д ії 
договору 
оренди 
до 3-х 
років.

ТОВ "Автотех- 
Універсал"

О б ’єкт 
оренди №  28, 
неж итлові 
будівлі та 
споруди 
загальною  
площ ею  
723,975 кв.м

м. Дніпро, 
вул. Я руж на, 13

О рендна плата 
20%
(для
обслуговування та 
рем онту наземних 
транспортних 
засобів)

Термін д ії 
договору 
оренди 
до 3-х 
років.

ТОВ "Управбуд- 
сервіс"

О б’єкт 
оренди №  29, 
нежитлові 
приміщ ення 
загальною  
площ ею  96,3 
кв.м, 1-й 
поверх

м. Дніпро, 
просп.
Героїв, 12, п. 13

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

Термін д ії 
договору 
оренди 
до 3-х 
років.



закладів, установ та 
організацій)

ТОВ "Управбуд- 
сервіс”

О б’єкт 
оренди №  ЗО, 
неж итлові 
приміщ ення 
загальною  
площ ею  
132,5 кв.м 
(в т.ч. ганок 
10,2 кв.м), 1-й 
поверх

м. Дніпро, 
просп.
Героїв, 46,
н . п. №11

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 д ії 
договору 
оренди 
до 3-х 
років.

ТОВ ’’Управбуд- 
сервіс"

О б ’єкт 
оренди № 3 1 ,  
неж итлові 
приміщ ення 
загальною  
площ ею  
177,9 кв.м, 
цоколь

м. Дніпро, 
узвіз
Крутогірний, 9,
н. п. №  180Б

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

Термін д ії 
договору 
оренди 
до 3-х 
років.

ТОВ "Управбуд- 
сервіс”

О б’єкт 
оренди №  32, 
неж итлове 
приміщ ення 
загальною  
площ ею  
141,5 кв.м, 
1-й поверх

м. Дніпро, 
вул. Василя 
Ж уковського, 
2-6, н.п. №  23

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 д ії 
договору 
оренди 
до 3-х 
років.

ТОВ "Управбуд- 
сервіс”

О б ’єкт 
оренди №  33, 
неж итлове 
приміщ ення 
загальною  
площ ею  
184,9 кв.м (в 
т.ч. ганки 17,0 
кв.м),
1 -й поверх

м. Дніпро, 
ж /м Сокіл, 9, 
бл. 1, н.п. №  581

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 МСВ ЮНІОР” О б ’єкт
оренди №  34,
неж итлове
приміщ ення
загальною
площ ею
17,0 кв.м,

м. Дніпро, 
вул.
Будівельників, 
28 (літ.А-4),
н . п. XX

О рендна плата 
5%
(для розм іщ ення 
суб 'єкту
господарю вання, 
що здійсню є 
побутове

Термін д ії 
договору 
оренди 
до 3-х 
років.



1 -й поверх обслуговування
населення)

ТОВ"САКЕСС" О б’єкт 
оренди №  35, 
частина 
неж итлового 
приміщ ення 
загальною  
площ ею  
51,9 кв.м 
(в т.ч. м ісця 
загального 
користування 
22,6 кв.м),
1-й поверх

м. Дніпро, 
вул.
Будівельників, 
28 (літ.А-4),
н. п. № 43-нп

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

Термін дії 
договору 
оренди 
до 3-х 
років.

ПрАТ "АГРА" О б’єкт 
оренди №  36, 
частина 
неж итлової 
будівлі 3 
підвалом  та 
ганком в 
загальною  
площ ею  
922,6 кв.м, 
підвал, 1-й, 
2-й та  3-й 
поверхи

м. Дніпро, 
вул.
В иконкомівська, 
6 (літ.В-5)

О рендна плата 
15%
(для розм іщ ення
оф існих
приміщ ень)

Термін д ії 
договору 
оренди 
до 3-х 
років.

ТОВ "Виробничо- 
інноваційна компанія 
"ДЕВІРО"

О б’єкт 
оренди №  37, 
неж итлові 
будівлі 
загальною  
площ ею  
1109,0 кв.м 
(в т.ч. ганки 
39,6 кв.м)

м. Дніпро, 
вул.
Ю діна, 17 
(літ.А-2, Б-1, Л- 
1 ,К -1)

О рендна плата 
10%
(для виробництва 
та  рем онту 
безпілотних 
повітряних 
літальних апаратів 
та  супутнього 
устаткування)

Термін дії 
договору 
оренди 
до 3-х 
років.

Конкурс не відбувся О б’єкт
оренди №  38,
групи
об 'єктів
нерухомого
майна
загальною
площ ею
172.0 кв.м, з 
мостінням  та 
горожею , 
площ ею
376.0 кв.м

м. Дніпро, 
вул. Р ізнична, 9 
(літ.Б-1, В, Г, Д- 
1 ,Е -1)

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

Конкурс не відбувся О б ’єкт 
оренди №  39, 
частина

м. Дніпро, 
вул. Ф еодосія 
М акаревського,

К онкурс вважати 
таким, щ о не 
відбувся та



неж итлової 
будівлі 
загальною  
площ ею  
194,0 кв.м

1А (літ.І-1) повторно 
оголосити новий 
конкурс на право 
оренди об'єктів 
нерухомого майна, 
що належ ить до 
ком унальної 
власності 
територіальної 
громади міста

БФ ’’Центр 
Єврейської Освіти"

О б’єкт 
оренди №  40, 
неж итлова 
одноповерхов 
а будівля 
загальною  
площ ею  
75,0 кв.м

м. Дніпро, 
узвіз
Крутогірний, 21

О рендна плата 
3%
(для розм іщ ення
благодійного
фонду, без
здійснення
підприєм ницької
діяльності)

Термін дії 
договору 
оренди 
до 3-х 
років.

ФОП Алізаде Елміра О б ’єкт 
оренди №  41, 
неж итлове 
приміщ ення 
загальною  
площ ею  
109,2 кв.м, 
вітрина а-1, 
ганок а, 1 -й 
поверх

м. Дніпро,
вул. Гладкова, 25 
(літ.А-5),
н. п. № 67н

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

Термін д ії 
договору 
оренди 
до 3-х 
років.

ПрАТ ”АГРА" О б’єкт 
оренди №  42, 
неж итлове 
приміщ ення 
загальною  
площ ею  
58,8 кв.м, 
цоколь

м. Дніпро, 
вул. Ш евченка, 
18 (літ.А-2),
н. п. №  1а

О рендна плата 
15%
(для розм іщ ення
офісних
приміщ ень)

Термін д ії 
договору 
оренди 
до 3-х 
років.

ТОВ ”А-Чистка" О б ’єкт 
оренди №  43, 
неж итлове 
приміщ ення 
загальною  
площ ею  
221,5 кв.м, 
1-й поверх

м. Дніпро, 
вул.
Героїв Крут, 12 
(літ.А-9),
н. п. №  106

О рендна плата 
4%
(для розм іщ ення 
аптеки, щ о реалізує 
готові ліки)

Термін д ії 
договору 
оренди 
до 3-х 
років.

Гр. України 
Горобець К. В.

О б’єкт 
оренди №  44, 
неж итлове 
приміщ ення 
загальною  
площ ею  
62,8 кв.м, 
цоколь

м. Д ніпро, 
вул. Робоча, 83 
(літ.А-5)

О рендна плата 
4%
(для розм іщ ення 
ф ізичної особи на 
площ і, щ о не 
використовується 
для провадж ення 
п ідприєм ницької 
діяльності)

Термін дії 
договору 
оренди 
до 3-х 
років.



Конкурс не відбувся О б’єкт 
оренди №  45, 
неж итлове 
приміщ ення 
загальною  
площ ею  
154,42 кв.м, 
1-й поверх

м. Дніпро, 
вул.
Космічна, 19

К онкурс вважати 
таким , що не 
відбувся та  
повторно 
оголосити новий 
конкурс на право 
оренди об'єктів 
нерухомого майна, 
щ о належ ить до 
ком унальної 
власності 
територіальної 
громади міста

ТОВ "Кангаро Груп” О б’єкт 
оренди №  46, 
нежитлові 
приміщ ення 
загальною  
площ ею  
274,4 кв.м 
(в т.ч. вхід у 
підвал в та  в і 
- 24,2 кв.м), 
підвал

м. Дніпро, 
вул.
Ш евченка, 36,
н . п. № І-Х  
(літ.В-2)

О рендна плата 
5%
для розм іщ ення 
суб 'єкту  
господарю вання, 
що здійсню є 
побутове 
обслуговування 
населення 
(перукарня та 
рем онт одягу)

Термін д ії 
договору 
оренди 
до 3-х 
років.

Гр. України 
Ляхович А. О.

О б’єкт 
оренди №  47, 
неж итлове 
приміщ ення 
загальною  
площ ею  
293,1 кв.м, а9 
та аІО -  
ганки,
1 -й поверх

м. Дніпро, 
вул.
М етробудівська, 
1 (літ.А-14),
н. п. № 86

О рендна плата 
4%
(для розм іщ ення 
ф ізичної особи на 
площ і, що не 
використовується 
для провадж ення 
п ідприєм ницької 
д іяльності)

Термін д ії 
договору 
оренди 
до 3-х 
років.

ТОВ "Екологія-Д" О б’єкт
оренди №  48,
неж итлове
приміщ ення
загальною
площ ею
117,4 кв.м
(в т.ч. вхід в
підвал 3,8
кв.м),
підвал

м. Дніпро, 
просп. Д митря 
Я ворницького, 
88-А (літ.Б-3),
н. п. № Х

О рендна плата 
3%
(для розм іщ ення 
недерж авного 
п ідприєм ства на 
площ і, яка 
використовується 
для обслуговування 
ком унальних 
закладів, установ та 
організацій 
Д ніпровської 
м іської ради)

Термін д ії 
договору 
оренди 
до 3-х 
років.

ФОП Доценко Д. Є. О б’єкт 
оренди №  49, 
неж итлова 
одноповерхов 
а будівля з 
навісом та 
огорожею

м. Дніпро, 
просп.
П уш кіна, 75А

О рендна плата 
5%
(для розм іщ ення 
суб 'єкту
господарю вання, 
що здійсню є 
побутове

Термін дії 
договору 
оренди 
до 3-х 
років.



обслуговування
населення)

ФОП Власенко О. Г. О б’єкт 
оренди №  50, 
неж итлове 
приміщ ення 
загальною  
площ ею  167,6 
кв.м, підвал

м. Дніпро, 
ву л .Ів ан а  
А кінфієва, 14 
(літ. А-5),
н. п. № Х Х ІІІ

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

Термін дії 
договору 
оренди 
до 3-х 
років.

Гр. України 
Набоков А. В.

О б’єкт 
оренди № 5 1 ,  
неж итлове 
приміщ ення 
загальною  
площ ею  
103,8 кв.м, 
ганок а,
1-й поверх

м. Дніпро,
вул. Висоцького, 
2 (л іт .А -10),
н. п. №  313

О рендна плата 
4%
(для розм іщ ення 
ф ізичної особи на 
площ і, що не 
використовується 
для провадж ення 
п ідприєм ницької 
діяльності)

Термін дії 
договору 
оренди 
до 3-х 
років.

ФОП Іванченко Є. В. О б’єкт 
оренди №  52, 
неж итлові 
приміщ ення 
загальною  
площ ею  
194,0 кв.м, 
тамбур літ.В , 
тераса із 
сходами 
літ.В  11, В2, 
1-й та 2-й 
поверхи

м. Дніпро, 
вул. М.
Груш евського, 
ЗБ (літ.В-2),
н. п. № 31, 35, 38, 
39

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

Термін д ії 
договору 
оренди 
до 3-х 
років.

Конкурс не відбувся О б ’єкт
оренди №  53,
неж итлова
будівля
загальною
площ ею
3150,0 кв.м, 5
тіньових
навісів
загальною
площ ею  47,8
кв.м, кожен,
см іттєзбірник
загальною
площ ею  37,0
кв.м,
овочесховищ е 
загальною  
площ ею  39,0 
кв.м

м. Дніпро, 
ж/м Тополя 1, 
б. 17

К онкурс вважати 
таким, щ о не 
відбувся та 
повторно 
оголосити новий 
конкурс на право 
оренди об'єктів 
нерухомого майна, 
що належ ить до 
ком унальної 
власності 
територіальної 
громади міста



ТОВ "КТ Строй” О б’єкт 
оренди №  54, 
неж итлові 
приміщ ення 
загальною  
площ ею  
235,2 кв.м, 
1-й поверх

м. Дніпро, 
бульвар Слави, 
4а

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

Термін д ії 
договору 
оренди 
до 3-х 
років.

Конкурс не відбувся О б ’єкт 
оренди №  55, 
неж итлове 
приміщ ення 
загальною  
площ ею  
25,16 кв.м, 
1-й поверх

м. Дніпро, 
пров. В ільний, 3

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 міста

ТОВ "Управбуд- 
сервіс”

О б ’єкт 
оренди №  56, 
неж итлові 
будівлі та 
споруди 
загальною  
площ ею  
728,7 кв.м

м. Дніпро, 
вул.
Березинська, 3-А 
(літ. А-2, А '- l ,  Б, 
В, Д, И, поз. № 1- 
8Д)

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.

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.


