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АКТОР МИХАЙЛО МЕЛЬНИК  
СТАВ ПОЧЕСНИМ 

ГРОМАДЯНИНОМ ДНІПРА

Звання «Почесний громадянин міста Дніпра» 
актору, директору та художньому керівнику Дніп
ровського академічного українського театру од
ного актора «Крик» Михайлу Мельнику присвоїли  
під час 52ї чергової сесії міської ради 18 грудня.

Михайло Мельник має звання заслуженого ар
тиста України, народного артиста України, також він 
є лауреатом Національної премії України імені Та
раса Шевченка. За 30 років існування театру «Крик» 
Михайло Мельник створив 14 вистав за творами 
українських і зарубіжних авторів. 

ДОВІДКА.
На сьогодні звання почесного громадянина 
Дніпра (Дніпропетровська) присвоєно 45 особам.

– Ми вже котрий рік поспіль намагаємось ство
рити свято не лише у центрі міста. Ялинки в ра
йонах теж стають епіцентрами святкування. Зо
крема, ялинки будуть у парку Шевченка, сквері 
«Амурський парк», сквері Івана Старого, парку 
«Зелений Гай», на оглядовому майданчику на 
вул. Маршала Малиновського, на пл. Єдності у 
Новокодацькому районі, три ялинки у Самар
ському районі: біля Самарської райради, у парку 
на вул. Новгородській та у парку біля НВК №122, 
що на Ігрені. Також ялинка буде на бульварі Сла
ви, – зазначив заступник міського голови Дніпра  
Олександр Шикуленко.

Заступник Бориса Філатова також нагадав, що 
у місті діє заборона на використання піротехніки.  
Порушників виявлятиме не лише поліція, а й 
інспек ція з питань благоустрою.

Цього року великий різдвяний ярмарок від
криють на Європейській площі. Він працювати
ме з 21 грудня по 7 січня щодня з 18.00 до 20.00.  
Тут на гостей чекатиме святкова програма, фото
зони, світові інсталяції та смачна їжа.

– У новорічну ніч, 31 грудня, ми запрошуємо 
усіх містян на площу Героїв Майдану, аби разом 
зустріти 2020 рік. У програмі – виступ DJ, святкова 
програма, конкурси та розіграші призів. Напере
додні Різдва, 6 січня, на площі Героїв Майдану на 
дніпрян чекає святкова програма, головний гість – 
Олег Скрипка, а ще – «Le Grand Orchestra», – роз
повів директор департаменту з питань місцевого 
самоврядування, внутрішньої та інформаційної по
літики Дніпровської міської ради Артем Нідєлько.

Нагадаємо, з 19го по 25 грудня проєкт «Народ
на філармонія», який реалізується в рамках про
грами «Культурна столиця», подарує мешканцям 
Дніпра святкові новорічні дитячі вистави. Найкращі 
колективи виступатимуть у будинках культури від
далених районів міста. Аби гарантовано отримати 
солодкий подарунок на заходах «Народної філармо
нії», попередньо необхідно зареєструватися на сайті 
Narodnafilarmoniya.dp.ua. З афішами заходів можна 
ознайомитися на офіційному сайті, сторінці у Facebook  
https://www.facebook.com/narodnafilarmoniya/  
та на сайті Дніпровської міської ради.  

СВЯТКУЙМО РАЗОМ!
Як місто відзначитиме Новий рік

Дніпровська міська рада підготувала понад 300 різноманітних заходів до новорічних 
свят. У кожному районі відкриють ялинки та ярмарки – усього їх буде 14. Головна ялин-
ка Дніпра традиційно розташується на площі Героїв Майдану. Її офіційно відкриють 
уже цими вихідними – 21 грудня о 18.00. На містян тут чекатимуть конкурси, призи та 
фудкорт. Спеціальна гостя свята – Тоня Матвієнко. А 22 грудня о 16.00 тут відбудеться 
костюмований новорічний мюзикл «Холодне серце».
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2 ОФІЦІЙНО

РІШЕННЯ
ЧЕЧЕЛІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ У МІСТІ ДНІПРІ РАДИ VII СКЛИКАННЯ

від 11.12.2019  №242/19

ПРО БЮДЖЕТ ЧЕЧЕЛІВСЬКОГО РАЙОНУ НА 2020 РІК
(1210137800)

код бюджету
Відповідно до Конституції України, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування  
в Україні», Бюджетним кодексом України, рішенням Дніпровської міської ради від 04.12.2019 
№2/51 «Про міський бюджет м. Дніпра на 2020 рік», Чечелівська районна у місті рада 

ВИРІШИЛА:
1. Визначити на 2020 рік:
1.1. Доходи бюджету району у сумі 16 186,421 тис. грн., у тому числі доходи загального фонду бюджету 

району 16 096,421 тис. грн., доходи спеціального фонду бюджету району 90,000 тис. грн., згідно з додатком 1.
1.2. Видатки бюджету району у сумі 16 186,421 тис. грн., у тому числі видатки загального фонду бюдже

ту району 16 096,421 тис. грн., видатки спеціального фонду бюджету району 90,000 тис. грн.
…

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів бюджету району на 2020 рік у 
розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатками 2, 3.

3. Затвердити на 2020 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4 до цього рішення.
…

Голова районної у місті ради Н.В. КЕДА.
51-2

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
ДЕПАРТАМЕНТУ ПО РОБОТІ З АКТИВАМИ ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ПЕРЕЛІК ПРИВАТИЗОВАНИХ ОБ’ЄКТІВ НЕРУХОМОГО МАЙНА
№ 
з/п Назва об’єкта Адреса об’єкта Площа, 

кв.м 
Спосіб при-

ватизації Покупець Ціна продажу, 
грн.

1. Нежитлове  
приміщення вул. Старокозацька, 21 33,2 Аукціон ФОП Сидорова 

Марина Сергіївна 467 998,80
51-4

РІШЕННЯ
НОВОКОДАЦЬКОЇ РАЙОННОЇ У МІСТІ ДНІПРІ РАДИ  

VІI СКЛИКАННЯ 
13.12.2019 №301

ПРО БЮДЖЕТ РАЙОНУ  
У МІСТІ НА 2020 РІК

(1210138100)
код бюджету

Відповідно до Конституції України, керуючись Законом 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюд
жетним кодексом України, Новокодацька районна  
у місті Дніпрі рада 

ВИРІШИЛА:
1. Визначити на 2020 рік:
1.1. Доходи бюджету району у місті у сумі 25 015 777 грн., 

у тому числі доходи загального фонду бюджету району у мі
сті – 25 015 777 грн., доходи спеціального фонду бюджету 
району у місті – 0 грн. згідно з додатком 1 до цього рішення.

1.2. Видатки бюджету району у місті у сумі 25 015 277 грн.,  
у тому числі видатки загального фонду бюджету району  
у місті – 25 015 277 грн., видатки спеціального фонду бюдже
ту району у місті – 0 грн. 

…
1.5. Оборотний залишок бюджетних коштів бюджету ра

йону у місті в сумі 100 000 грн., що становить 0,4 відсотка ви
датків загального фонду бюджету району у місті, визначених 
у пункті 1.2 цього рішення.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпо
рядникам коштів бюджету району у місті на 2020 рік у розрізі  
відповідальних виконавців за бюджетними програмами згід
но з додатками 3, 4 до цього рішення.

...
18. Контроль за виконанням цього рішення покласти 

на голову постійної комісії районної у місті ради з питань  
соціальноекономічного розвитку, бюджету та фінансів  
Гаращенко А. Ю. і начальника фінансового управління  
районної у місті ради Льошину О. М.

Голова районної у місті ради О. О. ДЕНИСЕНКО.
51-5

ПОВІДОМЛЕННЯ 
ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ ПРОЄКТУ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТА – ПРОЄКТУ РІШЕННЯ 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ «ПРО ВСТАНОВЛЕННЯ 
ГРАНИЧНИХ ТАРИФІВ НА ПОСЛУГИ З ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПАСАЖИРІВ ТА БАГАЖУ НА 

МІСЬКИХ АВТОБУСНИХ МАРШРУТАХ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ»
Відповідно до статті 9 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері госпо
дарської діяльності», з метою одержання зауважень та пропозицій від фізичних та юридичних осіб, 
їх об’єднань повідомляємо про оприлюднення проєкту рішення виконавчого комітету міської ради 
«Про встановлення граничних тарифів на послуги з перевезення пасажирів та багажу на міських 
автобусних маршрутах загального користування» (далі – проєкт регуляторного акта). 

Розробник проєкту регуляторного акта – департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської 
міської ради.

МЕТОЮ РОЗРОБКИ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ  
ЗАЗНАЧЕНОГО РЕГУЛЯТОРНОГО АКТА Є: 

● забезпечення якісного транспортного обслуговування пасажирів та організація ефективного і безпеч
ного перевезення їх в автотранспорті;

● приведення діючих тарифів у відповідність до вимог чинного законодавства у сфері автомобільного 
транспорту.

Повний текст проєкту регуляторного акта та відповідний аналіз регуляторного впливу буде оприлюдне
но на офіційному вебсайті Дніпровської міської ради (dniprorada.gov.ua): у меню «Регуляторна політика», 
у розділі «Корисна ін формація» та на вебресурсі «Бізнеспростір Дніпра».

Пропозиції та зауваження до проєкту регуляторного акта приймаються Департаментом транспорту та 
транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради протягом одного місяця з дати опублікування на 
паперових носіях за адресою: просп. Д. Яворницького, 75, м. Дніпро або в електронному вигляді на елек
тронну пошту: admintrans@dniprorada.gov.ua.

51-7

ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВІДПОВІДНО ДО СТ.10 ЗАКОНУ УКРАЇНИ  

«ПРО СЛУЖБУ В ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ»
ОГОЛОШУЄ КОНКУРС

на заміщення вакантної посади
■ головного спеціаліста управління нормативно-правової роботи департаменту правового забез-
печення Дніпровської міської ради

ВИМОГИ ДО КОНКУРСАНТІВ:
● повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньокваліфікаційним рівнем магі

стра, спеціаліста;
● стаж роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування або досвід роботи за фахом на 

посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше 2 років;
● вільне володіння державною мовою;
● знання основних принципів роботи комп’ютера та відповідних програмних засобів.

ОСОБИ, ЯКІ БАЖАЮТЬ ВЗЯТИ УЧАСТЬ У КОНКУРСІ, ПОДАЮТЬ ДОКУМЕНТИ:
● заяву на участь у конкурсі;
● особову картку за формою №П2ДС, автобіографію;
● фото розміром 3 х 4 см;
● документ про освіту;
● паспорт;
● ідентифікаційний код;
● військовий квиток (для військовозобов’язаних);
● декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2018 рік відповідно 

до Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» від 14 жовтня 2014 року №1700VІІ;
● письмову згоду на обробку персональних даних.

Документи приймаються протягом тридцяти календарних днів за адресою: м. Дніпро, просп. 
Д. Яворницького, кімн. 615. Довідки за тел. 7442593.

51-6

У ДНІПРІ ВИЗНАЧИЛИ ОРГАН УПРАВЛІННЯ 
ЯКІСТЮ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ

Під час 52ї чергової сесії Дніпровської міської ради на виконан
ня чинного законодавства депутати визначили орган управління 
якістю атмосферного повітря – департамент екологічної політики.

Його директор Олег Семенко зазначив, що подібну ситуацію 
вони передбачили, і тому ще у 2017 році створили КП «Екополіс» 
ДМР. Для спрощення контролю міський департамент екологічної 
політики передасть цьому підприємству пости моніторингу, які ви
конують планові заміри повітря. Наразі, у Дніпрі таких існує два і 
знаходяться вони за адресами: вулиця Осіння, 6 та проспект Сер
гія Нігояна, 77. У планах – збільшити їх кількість, а також розши
рити систему спостереження. Крім цього, КП «Екополіс» зможе 
надавати і комерційні послуги, наприклад, заміри на виїзді.

В області вже є подібне комунальне підприємство «Центр 
екологічного моніторингу ДОР» і департамент екологічної по
літики Дніпровської міської ради працює з ним згідно з укла
деним меморандумом, який передбачає обмін даними із під
контрольних йому чотирьох постів моніторингу по місту.

«Після прийняття рішення ми беремо в легітимне поле курс 
на створення незалежної системи моніторингу як це визначено 
законом. Бо до цього склалася ситуація, коли відповідальність 
за стан міського середовища лежала на департаменті, але по
вноважень і інструментів впливати і моніторити не було, і це 
проблема законодавства України», – зазначив директор місько
го департаменту екологічної політики Олег Семенко.

Так, усі дані спостережень КП «Екополіс» надаватиме зга
даному департаменту для подальшого аналізу та розробки 
заходів щодо покращення ситуації.

У ДНІПРІ ЗАТВЕРДИЛИ ЗМІНИ ДО ПОРЯДКУ 
ЗАЛУЧЕННЯ ЗАБУДОВНИКІВ ДО ПАЙОВОЇ УЧАСТІ

Під час 52ї чергової сесії Дніпровської міської ради, на 
виконання чинного законодавства України депутати затвер
дили зміни до порядку залучення коштів на розвиток інженер
нотранспортної та соціальної інфраструктури міста Дніпра.

Так, граничний розмір пайової участі замовників (забудовників) 
у створенні й розвитку згаданої інфраструктури для будівель (спо
руд) нежитлового призначення не може перевищувати 4 % від за
гальної кошторисної вартості будівництва (реконструкції) об’єкта, 
а для будинків (приміщень) житлового призначення – не більш ніж 
2 % від показників опосередкованої вартості спорудження житла.

Договори, договоризобов’язання про пайову участь, 
укладені до 01.01.2020 року, є дійсними та продовжують дія
ти до моменту їх повного виконання.

За 2019 рік від замовників (забудовників) до міського бю
джету Дніпра надійшло близько 100 млн грн пайової участі.
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№ 
з/п Місцезнаходження майданчика для паркування Переможець конкурсу

1. просп. Д. Яворницького (просп. К. Маркса), 106 ТОВ «ПАРКТ СЕРВІС ГРУППЕ»
2. вул. Княгині Ольги (вул. Горького), 2 ТОВ «ПАРКТ СЕРВІС ГРУППЕ»
3. вул. Княгині Ольги (вул. Горького), 31 ТОВ «ПАРКТ СЕРВІС ГРУППЕ»

4. просп. Д. Яворницького (просп. К. Маркса),  
в районі буд. №1 ТОВ «ПАРКТ СЕРВІС ГРУППЕ»

5. вул. Воскресенська (вул. Леніна), в районі буд. №№4–4А ТОВ «ПАРКТ СЕРВІС ГРУППЕ»

6. вул. Старокозацька (вул. Комсомольська),  
в районі буд. №3 ТОВ «ПАРКТ СЕРВІС ГРУППЕ»

7. вул. Шевченка, в районі буд. №№41–47 ТОВ «ПАРКТ СЕРВІС ГРУППЕ»
8. вул. Глинки, в районі буд. №2 (ТРК «МостСітіЦентр») ТОВ «ПАРКТ СЕРВІС ГРУППЕ»
9. вул. Харківська, в районі буд. №5 ТОВ «ПАРКТ СЕРВІС ГРУППЕ»

10. вул. Князя Володимира Великого (вул. Плеханова), 
в районі буд. №№28–34 ТОВ «ПАРКТ СЕРВІС ГРУППЕ»

11. просп. Д. Яворницького (просп. К. Маркса),  
в районі буд. №№77–83 ТОВ «ПАРКТ СЕРВІС ГРУППЕ»

12. вул. Володимира Мономаха (вул. Московська), 10–12 ТОВ «ПАРКТ СЕРВІС ГРУППЕ»
13. вул. Я. Самарського, 4–12А ТОВ «ПАРКТ СЕРВІС ГРУППЕ»

14. на розі пл. Соборної (пл. Жовтнева),  
в районі буд. №12А та вул. Д. Донцова (Д. Донського) ТОВ «ПАРКТ СЕРВІС ГРУППЕ»

15. вул. Гоголя, в районі буд. №20Б ТОВ «ПАРКТ СЕРВІС ГРУППЕ»

16. пл. Соборна (пл. Жовтнева), в районі буд. 
№№7А–7Б ТОВ «ПАРКТ СЕРВІС ГРУППЕ»

17. пл. Соборна (пл. Жовтнева), в районі буд. №№2–5 ТОВ «ПАРКТ СЕРВІС ГРУППЕ»

18. пл. Шевченка, навпроти буд. №7,  
уздовж Парку ім. Т. Г. Шевченка ТОВ «ПАРКТ СЕРВІС ГРУППЕ»

19. пл. Шевченка, в районі буд. №7 ТОВ «ПАРКТ СЕРВІС ГРУППЕ»

20. вул. Яворницького, від вул. І. Акінфієва  
(вул. Фучика) до пл. Шевченка ТОВ «ПАРКТ СЕРВІС ГРУППЕ»

21. пл. Шевченка, в районі буд. №№4А–6 ТОВ «ПАРКТ СЕРВІС ГРУППЕ»
22. пл. Соборна (пл. Жовтнева), в районі буд. №14/16 ТОВ «ПАРКТ СЕРВІС ГРУППЕ»

23. вул. В. Вернадського (вул. Дзержинського),  
в районі буд. №2/4 ТОВ «ПАРКТ СЕРВІС ГРУППЕ»

24. вул. Гоголя, в районі буд. №№1–7А ТОВ «ПАРКТ СЕРВІС ГРУППЕ»
25. вул. Гоголя, в районі буд. №№2–4 ТОВ «ПАРКТ СЕРВІС ГРУППЕ»
26. вул. П. Нірінберга (вул. Баумана), в районі буд. №№13Б ТОВ «ПАРКТ СЕРВІС ГРУППЕ»

27. вул. В. Вернадського (вул. Дзержинського),  
в районі буд. №№18А–24 ТОВ «ПАРКТ СЕРВІС ГРУППЕ»

28. вул. В. Вернадського (вул. Дзержинського),  
в районі буд. №№35А–37Б ТОВ «ПАРКТ СЕРВІС ГРУППЕ»

29. вул. Челюскіна, в районі буд. №№3–5 ТОВ «ПАРКТ СЕРВІС ГРУППЕ»

30. просп. Д. Яворницького (просп. К. Маркса),  
в районі буд. №№94–98 ТОВ «ПАРКТ СЕРВІС ГРУППЕ»

31. вул. Привокзальна, в районі буд. №4 ТОВ «ПАРКТ СЕРВІС ГРУППЕ»
32. вул. Боброва, в районі буд. №№23–28 ТОВ «ПАРКТ СЕРВІС ГРУППЕ»
33. вул. Курчатова, в районі буд. №3 ТОВ «ПАРКТ СЕРВІС ГРУППЕ»
34. просп. Пушкіна, в районі буд. №№25/27–41 ТОВ «ПАРКТ СЕРВІС ГРУППЕ»
35. просп. Пушкіна, в районі буд. №15 ТОВ «ПАРКТ СЕРВІС ГРУППЕ»
36. вул. Челюскіна, в районі буд №2Д ТОВ «ПАРКТ СЕРВІС ГРУППЕ»
37. вул. Виконкомівська, в районі буд. №№10А–12А ТОВ «ПАРКТ СЕРВІС ГРУППЕ»

38.
вул. Воскресенська (вул. Леніна), від вул. Князя Во
лодимира Великого (вул. Плеханова) до вул. Січе
славська Набережна (вул. Набережна В. І. Леніна)

ТОВ «ПАРКТ СЕРВІС ГРУППЕ»

39. вул. Володимира Мономаха (вул. Московська),  
в районі буд. №№23–29 ТОВ «ПАРКТ СЕРВІС ГРУППЕ»

40. вул. Володимира Мономаха (вул. Московська),  
в районі буд. №№17–21 ТОВ «ПАРКТ СЕРВІС ГРУППЕ»

41. вул. Виконкомівська, в районі буд. №№14–24А ТОВ «ПАРКТ СЕРВІС ГРУППЕ»
42. вул. Чернишевського, в районі буд. №24 А ТОВ «ПАРКТ СЕРВІС ГРУППЕ»
43. вул. Європейська (вул. Миронова), в районі буд. №30 ТОВ «ПАРКТ СЕРВІС ГРУППЕ»

44. вул. Січеславська Набережна  
(вул. Набережна В. І. Леніна), в районі буд. №33 ТОВ «ПАРКТ СЕРВІС ГРУППЕ»

45. вул. Січеславська Набережна  
(вул. Набережна В. І. Леніна), в районі буд. №№37–39 ТОВ «ПАРКТ СЕРВІС ГРУППЕ»

46. вул. Боброва, в районі буд. №1 ТОВ «ПАРКТ СЕРВІС ГРУППЕ»
47. вул. Вокзальна, районі буд. №№6–8 ТОВ «ПАРКТ СЕРВІС ГРУППЕ»
48. вул. Вокзальна, районі буд. №5 ТОВ «ПАРКТ СЕРВІС ГРУППЕ»

49. просп. Д. Яворницького (просп. К. Маркса),  
в районі буд. №20 ТОВ «ПАРКТ СЕРВІС ГРУППЕ»

50. вул. Княгині Ольги (вул. Горького),  
в районі буд. №№8–16 ТОВ «ПАРКТ СЕРВІС ГРУППЕ»

51. просп. Д. Яворницького (просп. К. Маркса),  
в районі буд. №№21А–27А ТОВ «ПАРКТ СЕРВІС ГРУППЕ»

52. вул. Шевченка, в районі буд. №10 ТОВ «ПАРКТ СЕРВІС ГРУППЕ»

53. вул. Святослава Хороброго(вул. Чкалова),  
в районі буд. №№22–36 ТОВ «ПАРКТ СЕРВІС ГРУППЕ»

54. вул. Святослава Хороброго(вул. Чкалова),  
в районі буд. №№38–52 ТОВ «ПАРКТ СЕРВІС ГРУППЕ»

55. від просп. Пушкіна, 5  
до вул. Святослава Хороброго(вул. Чкалова), 33 ТОВ «ПАРКТ СЕРВІС ГРУППЕ»

56. вул. Старокозацька(вул. Комсомольська),  
в районі буд. №58 ТОВ «ПАРКТ СЕРВІС ГРУППЕ»

№ 
з/п Місцезнаходження майданчика для паркування Переможець конкурсу

57. вул. Січеславська Набережна  
(вул. Набережна В. І. Леніна), в районі буд. №7/1 ТОВ «ПАРКТ СЕРВІС ГРУППЕ»

58.
вул. Половицька, від вул. Князя Володимира  
Великого (вул. Плеханова) до вул. Січеславська 
Набережна (вул. Набережна В. І. Леніна)

ТОВ «ПАРКТ СЕРВІС ГРУППЕ»

59. вул. Харківська, в районі буд. №8 А, уздовж вул. Глинки ТОВ «ПАРКТ СЕРВІС ГРУППЕ»

60. вул. Володимира Мономаха (вул. Московська),  
в районі буд. №№6–8 ТОВ «ПАРКТ СЕРВІС ГРУППЕ»

61. вул. Шевченка, в районі буд. №№35–37 ТОВ «ПАРКТ СЕРВІС ГРУППЕ»

62. вул. Старокозацька (вул. Комсомольська),  
в районі буд. №№12А–12Д ТОВ «ПАРКТ СЕРВІС ГРУППЕ»

63. просп. О. Поля (просп. Кірова), в районі буд. №№11, 13 ТОВ «ПАРКТ СЕРВІС ГРУППЕ»
64. вул. Сімферопольська, 13–15 ТОВ «ПАРКТ СЕРВІС ГРУППЕ»
65. вул. Гусенка, в районі буд. №17 ТОВ «ПАРКТ СЕРВІС ГРУППЕ»

66. вул. Воскресенська (вул. Леніна),  
в районі буд. №№39А – 41 ТОВ «ПАРКТ СЕРВІС ГРУППЕ»

67. Донецьке шосе, в районі буд. №124Г ТОВ «ПАРКТ СЕРВІС ГРУППЕ»
68. вул. Березинська, в районі буд. №15/1 ТОВ «ПАРКТ СЕРВІС ГРУППЕ»
69. вул. Березинська, в районі буд. №№15–23А/1 ТОВ «ПАРКТ СЕРВІС ГРУППЕ»
70. вул. Березинська, в районі буд. №23А ТОВ «ПАРКТ СЕРВІС ГРУППЕ»
71. вул. Калинова, в районі буд. №1 ТОВ «ПАРКТ СЕРВІС ГРУППЕ»
72. вул. Калинова, в районі буд. №8Д ТОВ «ПАРКТ СЕРВІС ГРУППЕ»
73. вул. Макарова, в районі буд. №27Д ТОВ «ПАРКТ СЕРВІС ГРУППЕ»

74. просп. Слобожанський (просп. Газети «Правда»),  
в районі буд. №№40А–42 ТОВ «ПАРКТ СЕРВІС ГРУППЕ»

75. просп. Слобожанський (просп. Газети «Правда»),  
в районі буд. №56 ТОВ «ПАРКТ СЕРВІС ГРУППЕ»

76. просп. Слобожанський (просп. Газети «Правда»),  
в районі буд. №60 ТОВ «ПАРКТ СЕРВІС ГРУППЕ»

77. просп. Слобожанський (просп. Газети «Правда»),  
в районі буд. №74А ТОВ «ПАРКТ СЕРВІС ГРУППЕ»

78. просп. Слобожанський (просп. Газети «Правда»),  
в районі буд. №86 ТОВ «ПАРКТ СЕРВІС ГРУППЕ»

79. просп. Слобожанський (просп. Газети «Правда»),  
в районі буд. №109А ТОВ «ПАРКТ СЕРВІС ГРУППЕ»

80. просп. Слобожанський (просп. Газети «Правда»),  
в районі буд. №107 ТОВ «ПАРКТ СЕРВІС ГРУППЕ»

81. просп. Слобожанський (просп. Газети «Правда»),  
в районі буд. №89 ТОВ «ПАРКТ СЕРВІС ГРУППЕ»

82. просп. Слобожанський (просп. Газети «Правда»),  
в районі буд. №85 ТОВ «ПАРКТ СЕРВІС ГРУППЕ»

83. просп. Слобожанський (просп. Газети «Правда»),  
в районі буд. №79 ТОВ «ПАРКТ СЕРВІС ГРУППЕ»

84. просп. Слобожанський (просп. Газети «Правда»),  
в районі буд. №1 ТОВ «ПАРКТ СЕРВІС ГРУППЕ»

85. вул. Костомарівська (вул. Щорса), в районі буд. №№6–8 ТОВ «ПАРКТ СЕРВІС ГРУППЕ»
86. вул. Херсонська, в районі буд. №5 ТОВ «ПАРКТ СЕРВІС ГРУППЕ»
87. просп. О. Поля (просп. Кірова), в районі буд. №104 ТОВ «ПАРКТ СЕРВІС ГРУППЕ»
88. вул. Маршала Малиновського, напроти буд. №2 ТОВ «ПАРКТ СЕРВІС ГРУППЕ»
89. просп. Героїв, у районі буд. №№11Л–13 ТОВ «ПАРКТ СЕРВІС ГРУППЕ»
90. вул. Набережна Перемоги, в районі буд. №37Д ТОВ «ПАРКТ СЕРВІС ГРУППЕ»
91. просп. Героїв, у районі буд. №№3–3А/1 ТОВ «ПАРКТ СЕРВІС ГРУППЕ»
92. просп. Героїв, у районі буд. №№1Г–1М ТОВ «ПАРКТ СЕРВІС ГРУППЕ»

93. просп. О. Поля (просп. Кірова),  
в районі буд. №№22–40 ТОВ «ПАРКТ СЕРВІС ГРУППЕ»

94. просп. Гагаріна, в районі буд. №24  
уздовж вул. Феодосіївської ТОВ «ПАРКТ СЕРВІС ГРУППЕ»

95. вул. Велика Діївська (вул. Братів Трофімових),  
в районі буд. №32Б ТОВ «ПАРКТ СЕРВІС ГРУППЕ»

96. вул. Велика Діївська (вул. Братів Трофімових),  
в районі буд. №№38Д–40Н ТОВ «ПАРКТ СЕРВІС ГРУППЕ»

97. просп. Б. Хмельницького  
(вул. Героїв Сталінграда), в районі буд. №156 ТОВ «ПАРКТ СЕРВІС ГРУППЕ»

98. вул. Січеславська Набережна  
(вул. Набережна В. І. Леніна), в районі буд. №29А ТОВ «ПАРКТ СЕРВІС ГРУППЕ»

99. вул. П. Нірінберга (вул. Баумана), 10 ТОВ «ПАРКТ СЕРВІС ГРУППЕ»
100. просп. Гагаріна, в районі буд.№99Д ТОВ «ПАРКТ СЕРВІС ГРУППЕ»
101. вул. Глинки, в районі буд. №7 ТОВ «ПАРКТ СЕРВІС ГРУППЕ»
102. вул. Мечникова, біля буд. №10Б ФОП Наривська Ю. С.

103. вул. Старокозацька (вул. Комсомольська),  
в районі буд. №26 ТОВ «Бон Лайф»

104. вул. Харківська, 11 ФОП Мельник А. М.

105. вул. С. Подолинського (вул. Благоєва), 31А Відсутній, так як документи  
не подавались

106. вул. Павлова, 12 Відсутній, так як документи  
не подавались

107. вул. Гоголя, біля буд. №12 ФОП Наривська Ю. С.

108. Вул.Робоча, 164 К Відсутній, так як документи  
не подавались

51-3

ІНФОРМАЦІЯ
ДЕПАРТАМЕНТУ ТРАНСПОРТУ ТА ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ПРОВЕДЕННЯ 11.12.2019 КОНКУРСУ З ВИЗНАЧЕННЯ ОПЕРАТОРА
Департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради інформує, що 11.12.2019 у приміщенні міської ради (каб. №227) 

відбувся конкурс з визначення оператора. За результатами його проведення, конкурсна комісія визначила переможців.
ПЕРЕЛІК МАЙДАНЧИКІВ ТА ПЕРЕМОЖЦІВ КОНКУРСУ
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● нежитлові будівлі загальною площею 424,4 кв.м 
(літ А1, А12, А21), нежитлова будівля загальною пло
щею 195,8 кв.м (літ.Б1, Б2, Б11), нежитлова будівля 
загальною площею 96,0 кв.м (літ.В1), нежитлова будів
ля загальною площею 76,2 кв.м (літ.Г1)за адресою: м. 
Дніпро, вул. Криворізька, 22В; балансоутримувач – КП 
«Бюро обліку майнових прав та діяльності з нерухомі
стю» Дніпропетровської міської ради.

● нежитлове приміщення загальною площею  
13,3 кв.м, 1й поверх, за адресою: м. Дніпро, ж/м Топо
ля2, б. 3, корп. 2 (літ.А9), н.п. № VII; балансоутримувач 
– КП «Бюро обліку майнових прав та діяльності з неру
хомістю» Дніпропетровської міської ради.

● нежитлове приміщення загальною площею  
12,3 кв.м, 1й поверх, за адресою: м. Дніпро, ж/м Топо
ля2, б. 2, корп. 2 (літ.А9), н.п. №73; балансоутримувач 
– КП «Бюро обліку майнових прав та діяльності з неру
хомістю» Дніпропетровської міської ради.

● нежитлове приміщення загальною площею  
159,5 кв.м, 1й поверх, за адресою: м. Дніпро, Робоча, 22А  
(літ.А9), н.п. ХХНП; балансоутримувач – КП «Бюро 
обліку майнових прав та діяльності з нерухомістю» Дні
пропетровської міської ради.

● нежитлове приміщення загальною площею  
31,4 кв.м, цоколь, за адресою: м. Дніпро, вул. Робоча, 95А,  
н.п. №XIII; балансоутримувач – КП «Бюро обліку май
нових прав та діяльності з нерухомістю» Дніпропетров
ської міської ради.

● нежитлова одноповерхова будівля загальною пло
щею 323,7 кв.м, за адресою: м. Дніпро, вул. Каштано
ва, 18Д (літ.А1); балансоутримувач – КП «Бюро обліку 
майнових прав та діяльності з нерухомістю» Дніпропе
тровської міської ради.

● нежитлове приміщення загальною площею 90,1 
кв.м, цоколь, за адресою: м. Дніпро, вул. Титова, 12А; 
балансоутримувач – КП «Бюро обліку майнових прав 
та діяльності з нерухомістю» Дніпропетровської міської 
ради.

● нежитлове приміщення загальною площею 3,2 
кв.м, 1й поверх, за адресою: м. Дніпро, площа Шев
ченка, 7 (літ.А4); балансоутримувач – КП «Бюро обліку 
майнових прав та діяльності з нерухомістю» Дніпропе
тровської міської ради.

● нежитлове приміщення загальною площею 1040,8 
кв.м, за адресою: м. Дніпро, вул. Каштанова, 17Б 
(літ.Е2), н.п. №1 – поз. 3, 8, 8а, 9, 12, №7 – поз. 1431 
(в т.ч. місця загального користування №1 – поз.4, 10, 13; 
балансоутримувач – КП «Бюро обліку майнових прав 
та діяльності з нерухомістю» Дніпропетровської міської 
ради.

● нежитлове приміщення загальною площею 328,3 
кв.м, 1й поверх, за адресою: м. Дніпро, вул. Котлярев
ського, 7а (літ.А9), н.п. №154; балансоутримувач – КП 
«Бюро обліку майнових прав та діяльності з нерухомі
стю» Дніпропетровської міської ради.

● нежитлове приміщення загальною площею 102,1 
кв.м, 1й поверх, за адресою: м. Дніпро, ж/м Червоний 
Камінь, 4 блок 8, н.п. №273; балансоутримувач – КП 
«Бюро обліку майнових прав та діяльності з нерухомі
стю» Дніпропетровської міської ради.

● нежитлове приміщення загальною площею 132,0 
кв.м, 1й поверх, за адресою: м. Дніпро, ж/м Червоний 
камінь, 4Г, блок 12, н.п. № VІІ; балансоутримувач – КП 
«Бюро обліку майнових прав та діяльності з нерухомі
стю» Дніпропетровської міської ради.

● нежитлове приміщення загальною площею 108,9 
кв.м (в т.ч. аганок 11,7 кв.м), підвал, за адресою: м. Дні
про, вул. Я. Самарського, 5 (літ.А3), н.п. №ІІІ; балан
соутримувач – КП «Бюро обліку майнових прав та діяль
ності з нерухомістю» Дніпропетровської міської ради.

● нежитлове приміщення загальною площею 18,2 
кв.м, 1й поверх, за адресою: м. Дніпро, вул. Титова, 23 
(літ.А45); балансоутримувач – КП «Бюро обліку май
нових прав та діяльності з нерухомістю» Дніпропетров
ської міської ради.

● нежитлові приміщення загальною площею 42,1 
кв.м (в т.ч. місця загального користування 6,3 кв.м), 1й 
поверх, за адресою: м. Дніпро, вул. Гайова, 36 (літ.А2); 
балансоутримувач – КП «Бюро обліку майнових прав 
та діяльності з нерухомістю» Дніпропетровської міської 
ради.

● нежитлове приміщення загальною площею 69,1 
кв.м, 1й поверх, за адресою: м. Дніпро, ж/м Червоний 
Камінь, 3, блок 3 (літ.А16), н.п. № 157; балансоутриму
вач – КП «Бюро обліку майнових прав та діяльності з 
нерухомістю» Дніпропетровської міської ради.

● нежитлове приміщення загальною площею 104,9 
кв.м, цоколь, за адресою: м. Дніпро, вул. Гладкова, 27 
(літ.А5), н.п. № 83; балансоутримувач – КП «Бюро облі
ку майнових прав та діяльності з нерухомістю» Дніпро
петровської міської ради.

● нежитлові приміщення загальною площею 51,16 
кв.м (в т.ч. місця загального користування 5,66 кв.м), 1й 
поверх, за адресою: м. Дніпро, просп. Б. Хмельницько
го, 129 (літ.А5); балансоутримувач – КП «Бюро обліку 
майнових прав та діяльності з нерухомістю» Дніпропе
тровської міської ради.

● нежитлові приміщення загальною площею 121,5 
кв.м (в т.ч. ганок 23,0 кв.м), підвал, за адресою: м. Дні
про, вул. 20річчя Перемоги, 25 (літ.А9); балансоутри
мувач – КП «Бюро обліку майнових прав та діяльності з 
нерухомістю» Дніпропетровської міської ради.

● нежитлове приміщення загальною площею 17,3 
кв.м (в т.ч. місця загального користування 3,7 кв.м), 
3й поверх, за адресою: м. Дніпро, площа Шевченка, 7 
(літ.А4), поз. 28; балансоутримувач – КП «Бюро обліку 
майнових прав та діяльності з нерухомістю» Дніпропе
тровської міської ради.

● нежитлове приміщення загальною площею 23,5 
кв.м, 1й поверх, за адресою: м. Дніпро, просп. Мануй
лівський, 29А; балансоутримувач – КЗ «Дніпровська 
міська клінічна лікарня №1» Дніпровської міської ради.

● частина нежитлового приміщення загальною пло
щею 3,0 кв.м, 1й поверх, за адресою: м. Дніпро, вул. Фі
лософська, 62; балансоутримувач – КНП «Дніпровський 
центр первинної медикосанітарної допомоги №7» Дні
провської міської ради.

● частина нежитлового приміщення загальною пло
щею 2,0 кв.м, 1й поверх, за адресою: м. Дніпро, вул. В. 
Антоновича, 29; балансоутримувач – КЗ «Дніпровська 
міська дитяча клінічна лікарня №2» Дніпровської міської 
ради.

● нежитлове приміщення загальною площею 11,2 
кв.м, 2й поверх, за адресою: м. Дніпро, вул. Космічна, 
19; балансоутримувач – КЗ «Дніпровська міська клінічна 
лікарня №8» Дніпровської міської ради.

● нежитлове приміщення загальною площею 4,0 
кв.м, 1й та 5й поверхи, за адресою: м. Дніпро, вул. Кос
мічна, 19; балансоутримувач – КЗ «Дніпровська міська 
клінічна лікарня №8» Дніпровської міської ради.

● нежитлове приміщення загальною площею 34,9 
кв.м, 1й поверх, за адресою: м. Дніпро, просп. Героїв, 
29; балансоутримувач – Департамент гуманітарної полі
тики Дніпровської міської ради.

● нежитлове приміщення загальною площею 32,12 
кв.м, 1й поверх, за адресою: м. Дніпро, просп. Б. Хмель
ницького, 118а; балансоутримувач – Департамент гума
нітарної політики Дніпровської міської ради.

● частина зовнішньої поверхні димової труби та бе
тонний майданчик загальною площею 24,01 кв.м, за 
адресою: м. Дніпро, просп. Гагаріна, 106Д; балансоутри
мувач – КП «Теплоенерго» Дніпровської міської ради.

Наявність об’єктів, що містять державну таємницю 
– немає.

Дата оцінки – протягом п’яти робочих днів з моменту 
оплати потенційним орендарем робіт з незалежної оцінки.

Вимогами до претендентів для участі у конкурсі є 
наявність: відповідної кваліфікації оцінювачів стосовно 
оцінки об’єкта; досвіду суб’єкта оціночної діяльності у 
проведенні оцінки майна, зокрема подібного майна; пе
реліку оцінювачів, які будуть залучені до виконання ро
біт з оцінки майна та підписання звітів про оцінку майна 
та їх особистого досвіду у проведенні оцінки подібного 
майна.

Учасникам конкурсу потрібно подати конкурсну до
кументацію, яка складається з конкурсної пропозиції та 
підтвердних документів.

До підтвердних документів належать: заява на 
участь у конкурсі (за встановленою формою); копія 
установчого документа претендента; копії кваліфіка
ційних документів оцінювачів, які працюють у штатному 
складі та яких буде залучено до проведення оцінки та 
підписання звіту про оцінку майна; письмові згоди оці
нювачів, яких буде додатково залучено претендентом 
до проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту 
про оцінку майна, завірені їхніми особистими підписа
ми; копії сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, ви
даного претенденту Фондом державного майна Украї
ни; інформація про претендента (документ, який містить 
відомості про претендента щодо його досвіду роботи, 
кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, 
які працюють у його штатному складі та додатково за
лучаються ним, з незалежної оцінки майна, у тому числі 
подібного майна тощо).

Претендент подає у запечатаному конверті пропози
цію щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат, 
пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну виконан
ня робіт (у календарних днях). 

Конкурсна документація подається в запечатаному 
конверті з описом підтвердних документів, що містяться 
в конверті. На конверті необхідно зробити відмітку: «На 
конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності».

Документи приймаються у відділі діловодства та ар
хівної роботи департаменту по роботі з активами Дні
провської міської ради за адресою: 49000, м. Дніпро, 
вул. Мечникова, 6, 2й поверх, приймальня до 24.12.19 
(включно) до 13.00.

Конкурс відбудеться в управлінні з питань комуналь
ної власності департаменту по роботі з активами Дні
провської міської ради 26.12.2019 о 12.00 за адресою: 
49000,м. Дніпро, вул. Мечникова, 6, 2й поверх. 

За додатковою інформацією звертатися по 
тел.: (056) 7782790.

51-15

У засіданні взяли участь народний депутат України Сергій Демченко, перший за
ступник голови Дніпропетровської облради Анатолій Адамський, керівники відповід
них структурних департаментів облдержадміністрації та обласної ради, розробники 
законопроекту про енергоаудит та представники бізнесу енергоефективного ринку.

У ході платформи представники органів місцевого самоврядування – члени Дніпро
петровського регіонального відділення АМУ обговорили виклики та новації Держбюдже
ту–2020 і за результатами дискусій підготували звернення до Верховної ради України  
та Кабінету Міністрів України.

Виконавча директорка Дніпропетровського РВ АМУ Олена Молошна під час 
обговорення зазначила, що одним з найголовніших питань формування Держ
бюджету2020, які відстояла Асоціація міст України, було збереження зарахування 
до місцевих бюджетів частини акцизного податку з пального у 2020 році. Завдяки 
цьому наступного року продовжиться практика зарахування до місцевих бюджетів  
13,44% надходжень від акцизного податку на пальне. Загальний прогнозований об
сяг коштів, які отримають громади, складе 7,7 млрд грн.

Народний депутат Сергій Демченко у своєму виступі зауважив, що реформа з 
децентралізації має відбутися в цілому, і підтримка органів місцевого самоврядуван
ня – важливе завдання парламенту. 

Представники новоутворених об’єднаних територіальних громад відмітили, 
що Комітет Верховної Ради України з питань бюджету підтримав пропозиції Асоці
ації міст України щодо вирішення проблеми, яка виникла для новоутворених ОТГ  
в частині їх прямих міжбюджетних відносин у 2020 році .

На засіданні платформи також була представлена для обговорення Програма 
державного молодіжного будівництва та запропоновані шляхи її реалізації у Дніпро
петровській області. Крім того, розглядалися новели законодавства у сфері енергое
фективності, зокрема, щодо сертифікації енергетичної ефективності.

РЕГІОНАЛЬНА ПЛАТФОРМА
22 листопада у Дніпропетровському регіональному відділенні Асо
ціації міст України відбулося засідання регіональної платформи з ді
алогу щодо вироблення політики в сфері місцевого самоврядування 
на тему: «Особливості формування місцевих бюджетів. Бюджетна 
децентралізація 2020». Захід проведено в рамках проекту «Розробка 
курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» ПУЛЬС, який 
реалізує Асоціація міст України за підтримки USAID.

ІНФОРМАЦІЯ
ДЕПАРТАМЕНТУ ПО РОБОТІ З АКТИВАМИ ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ПРО ОГОЛОШЕННЯ КОНКУРСУ З ВІДБОРУ СУБ’ЄКТІВ ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ЯКІ БУДУТЬ ЗАЛУЧЕНІ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ 
НЕЗАЛЕЖНОЇ ОЦІНКИ ОБ’ЄКТІВ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ДЛЯ РОЗРАХУНКУ ОРЕНДНОЇ ПЛАТИ
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● нежитлове приміщення загальною площею 177,9 
кв.м, цоколь, за адресою: м. Дніпро, узвіз Крутогірний, 
9, прим. №180Б; балансоутримувач – КП «Бюро обліку 
майнових прав та діяльності з нерухомістю» Дніпров
ської міської ради.

● нежитлове приміщення загальною площею 132,5 
кв.м ( в т.ч. ганок 10,2 кв.м), 1й поверх, за адресою: м. 
Дніпро, просп. Героїв, 46; балансоутримувач – КП «Спе
ціалізована ремонтнобудівельна дільниця» Дніпров
ської міської ради.

● нежитлові приміщення загальною площею 96,3 
кв.м, 1й поверх, за адресою: м. Дніпро, просп. Героїв, 
12, п. 13; балансоутримувач – КП «Спеціалізована ре
монтнобудівельна дільниця» Дніпровської міської ради.

● нежитлове приміщення загальною площею 184,9 
кв.м (в т.ч. ганки 17,0 кв.м), 1й поверх, за адресою: м. 
Дніпро, ж/м Сокіл, 9, бл. 1, прим. №581; балансоутриму
вач – КП «Спеціалізована ремонтнобудівельна дільни
ця» Дніпровської міської ради.

● нежитлове приміщення загальною площею 141,5 
кв.м, 1й поверх, за адресою: м. Дніпро, вул. В. Жуков
ського, 2б; балансоутримувач – КП «Спеціалізована ре
монтнобудівельна дільниця» Дніпровської міської ради.

● нежитлові приміщення загальною площею 171,8 
кв.м, підвал, за адресою: м. Дніпро, просп. О. Поля, 76; 
балансоутримувач – КП «Бюро обліку майнових прав та 
діяльності з нерухомістю» Дніпропетровської міської ради.

● частина зовнішньої поверхні димової труби та бе
тонного майданчика загальною площею 27,27 кв.м, за 
адресою: м. Дніпро, вул. Універсальна, 1; балансоутри
мувач – КП «Теплоенерго» Дніпровської міської ради.

● гаражі №71, 72, 73, 74 загальною площею 133,6 
кв.м, за адресою: м. Дніпро, вул. Каруни, 137; балан
соутримувач – КП «Бюро обліку майнових прав та діяль
ності з нерухомістю» Дніпропетровської міської ради.

● нежитлові приміщення загальною площею 5,3 
кв.м, 1й поверх, за адресою: м. Дніпро, вул. Калинова, 
53 (А9), блок 6, н.п. №І, ІІ1; балансоутримувач – КП 
«Бюро обліку майнових прав та діяльності з нерухомі
стю» Дніпропетровської міської ради.

● нежитлові приміщення загальною площею 167,6 
кв.м, підвал, за адресою: м. Дніпро, вул. 8 березня, 19 
(літ.А2), н.п. №І, ІV; балансоутримувач – КП «Бюро об
ліку майнових прав та діяльності з нерухомістю» Дні
пропетровської міської ради.

● нежитлове приміщення загальною площею 121,4 
кв.м, підвал, за адресою: м. Дніпро, вул. Новокримська 
7, (літ.А9); балансоутримувач – КП «Бюро обліку май
нових прав та діяльності з нерухомістю» Дніпропетров
ської міської ради.

● нежитлові приміщення загальною площею 361,3 
кв.м, за адресою: м. Дніпро, площа Шевченка, 7 ( гара
жі літ.Б2 та В2); балансоутримувач – КП «Бюро обліку 
майнових прав та діяльності з нерухомістю» Дніпропе
тровської міської ради.

● нежитлова будівля з прибудовами загальною пло
щею 1884,9 кв.м (літ.Б2, Б12, Б21, Б31, Б41, Б51), 
нежитлова будівля з прибудовою загальною площею 
887,5 кв.м (літ.В2, В11), нежитлова будівля з прибу
довою загальною площею 361,0 кв.м (літ.Д1, Д11), 
нежитлова будівля з прибудовою загальною площею 
288,5 кв.м (літ.Ж1, Ж11), нежитлова будівля загальною 
площею 146,2 кв.м (літ.З1), нежитлова будівля загаль
ною площею 114,3 кв.м (літ.К1) за адресою: м. Дніпро,  

вул. Іларіонівська, 9; балансоутримувач – КП «Бюро 
обліку майнових прав та діяльності з нерухомістю» Дні
пропетровської міської ради.

● нежитлові приміщення загальною площею 75,2 
кв.м, 1й поверх, за адресою: м. Дніпро, вул. Каверіна, 1 
(літ.А9), блок 56, н.п. №ХХХIV1, ХХХV1; балансоутри
мувач – КП «Бюро обліку майнових прав та діяльності з 
нерухомістю» Дніпропетровської міської ради.

● нежитлове приміщення загальною площею 62,7 
кв.м, підвал, за адресою: м. Дніпро, вул. Новоорлов
ська, 4; балансоутримувач – КП «Бюро обліку майнових 
прав та діяльності з нерухомістю» Дніпропетровської 
міської ради.

● нежитлове приміщення загальною площею 381,62 
кв.м, 1й поверх, за адресою: м. Дніпро, пров. Фести
вальний, 16 (літ.А14), н.п. №126; балансоутримувач – 
КП «Бюро обліку майнових прав та діяльності з нерухо
містю» Дніпропетровської міської ради.

● нежитлова будівля з погребом загальною площею 
99,5 кв.м, за адресою: м. Дніпро, вул. Космонавтів, 7 
(літ. Б); балансоутримувач – КП «Бюро обліку майнових 
прав та діяльності з нерухомістю» Дніпропетровської 
міської ради.

● нежитлове приміщення загальною площею 91,0 
кв.м, 1й поверх, за адресою: м. Дніпро, вул. Метробу
дівська, 4 (літ. А9), н.п. №111; балансоутримувач – КП 
«Бюро обліку майнових прав та діяльності з нерухомі
стю» Дніпропетровської міської ради.

● нежитлове приміщення загальною площею 72,3 
кв.м, цоколь, за адресою: м. Дніпро, вул. Каверіна, 1 
(літ.А9), блок VVII, н.п. №ХХХIII; балансоутримувач – 
КП «Бюро обліку майнових прав та діяльності з нерухо
містю» Дніпропетровської міської ради.

● нежитлова двоповерхова будівля загальною пло
щею 2039,6 кв.м (літ.А2), будівля сараю загальною 
площею 42,8 кв.м (літ. Б), за адресою: м. Дніпро, вул. 
Філософська, 23; балансоутримувач – КП «Бюро обліку 
майнових прав та діяльності з нерухомістю» Дніпропе
тровської міської ради.

● нежитлове приміщення загальною площею 191,2 
кв.м та місця загального користування 8,7 кв.м, 1й по
верх, за адресою: м. Дніпро, просп. Слобожанський, 42; 
балансоутримувач – КП «Бюро обліку майнових прав 
та діяльності з нерухомістю» Дніпропетровської міської 
ради.

● частина зовнішньої поверхні димової труби та бе
тонного майданчика загальною площею 19,52 кв.м, за 
адресою: м. Дніпро, вул. Біляєва, ТРП133; балансоутри
мувач – КП «Теплоенерго» Дніпровської міської ради.

● частина зовнішньої поверхні димової труби та бе
тонного майданчика загальною площею 13,25 кв.м, за 
адресою: смт Слобожанське, вул. Будівельників, 22 А; 
балансоутримувач – КП «Теплоенерго» Дніпровської 
міської ради.

● нежитлове приміщення загальною площею 121,5 
кв.м, підвал, за адресою: м. Дніпро, вул. Тверська, 9 
(літ.А9), н.п. №220; балансоутримувач – КП «Бюро об
ліку майнових прав та діяльності з нерухомістю» Дні
пропетровської міської ради.

● нежитлове приміщення загальною площею 36,2 
кв.м, 1й поверх, за адресою: м. Дніпро, вул. Калинова, 
66 (літ. А12), н.п. №108; балансоутримувач – КП «Бюро 
обліку майнових прав та діяльності з нерухомістю» Дні
пропетровської міської ради.

● частина нежитлового приміщення загальною пло
щею 30,65 кв.м (в т.ч. місця загального користування 7,6 
кв.м), 1й поверх, за адресою: м. Дніпро, вул. Маршала 
Малиновського, 62, н.п. №57; балансоутримувач – КП 
«Бюро обліку майнових прав та діяльності з нерухомі
стю» Дніпропетровської міської ради.

● нежитлове приміщення загальною площею 101,9 
кв.м, 1й поверх, за адресою: м. Дніпро, вул. Моніторна, 
2, н.п. №74; балансоутримувач – КП «Бюро обліку май
нових прав та діяльності з нерухомістю» Дніпропетров
ської міської ради.

Наявність об’єктів, що містять державну таємницю 
– немає.

Дата оцінки – протягом п’яти робочих днів з моменту 
оплати потенційним орендарем робіт з незалежної оцінки.

Вимогами до претендентів для участі у конкурсі є 
наявність: відповідної кваліфікації оцінювачів стосовно 
оцінки об’єкта; досвіду суб’єкта оціночної діяльності у 
проведенні оцінки майна, зокрема подібного майна; пе
реліку оцінювачів, які будуть залучені до виконання ро
біт з оцінки майна та підписання звітів про оцінку майна 
та їх особистого досвіду у проведенні оцінки подібного 
майна.

Учасникам конкурсу потрібно подати конкурсну до
кументацію, яка складається з конкурсної пропозиції та 
підтвердних документів.

До підтвердних документів належать: заява на 
участь у конкурсі (за встановленою формою); копія 
установчого документа претендента; копії кваліфіка
ційних документів оцінювачів, які працюють у штатному 
складі та яких буде залучено до проведення оцінки та 
підписання звіту про оцінку майна; письмові згоди оці
нювачів, яких буде додатково залучено претендентом 
до проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту 
про оцінку майна, завірені їхніми особистими підписа
ми; копії сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, ви
даного претенденту Фондом державного майна Украї
ни; інформація про претендента (документ, який містить 
відомості про претендента щодо його досвіду роботи, 
кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, 
які працюють у його штатному складі та додатково за
лучаються ним, з незалежної оцінки майна, у тому числі 
подібного майна тощо).

Претендент подає у запечатаному конверті пропози
цію щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат, 
пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну виконан
ня робіт (у календарних днях). 

Конкурсна документація подається в запечатаному 
конверті з описом підтвердних документів, що містяться 
в конверті. На конверті необхідно зробити відмітку: «На 
конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності».

Документи приймаються у відділі діловодства та ар
хівної роботи департаменту по роботі з активами Дні
провської міської ради за адресою: 49000, м. Дніпро, 
вул. Мечникова, 6, 2й поверх, приймальня до 24.12.19 
(включно) до 13.00.

Конкурс відбудеться в управлінні з питань комуналь
ної власності департаменту по роботі з активами Дні
провської міської ради 26.12.2019 о 12.00 за адресою: 
49000,м. Дніпро, вул. Мечникова, 6, 2й поверх. 

За додатковою інформацією звертатися по 
тел.: (056) 7782790.

51-12

1. м. Дніпро, вул. Н. Алексєєнко, 88-А:
● Переворську Людмилу Михайлівну 

– о 9 год. 20хв.
2. м. Дніпро, вул. В. Антоновича, 

65-Г:
● Муханов Вячеслав Євгенович –  

о 10 год. 20хв.;
● Розумна Антоніна Анатоліївна –  

о 10год.30хв.;
● Невідомий користувач – о 10год. 40хв
3. м.Дніпро, вул. Полігонна, 18а:
● КП «Жилсервіс 2» ДМР о 10год.00хв. 

4. м.Дніпро, вул. В. Нестайка, 5:
● Невідомі користувачі по вул. 

В. Нестайка,3 та вул.Одеській, 4 –  
о 11год.00хв.;

5. м.Дніпро, вул. Каруни, 93:
● КП «Бюро обліку майнових прав 

та діяльності з нерухомістю» ДМР –  
о 10 год.15хв.

Усі відомі підприємству власники та 
користувачі належним чином повідом
лені рекомендованими листами на свої 
офіційні адреси. 51-9

ІНФОРМАЦІЯ
ДЕПАРТАМЕНТУ ПО РОБОТІ З АКТИВАМИ ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ЗАСІДАННЯ КОМІСІЇ ЩОДО СКАСУВАННЯ 
РЕЗУЛЬТАТІВ КОНКУРСУ ОЦІНКИ ОБ’ЄКТІВ НЕРУХОМОГО  

МАЙНА КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
Скасовано результат конкурсного відбору суб’єктів оціночної  

діяльності для оцінки об’єктів від 28.11.19: 
● нежитлова одноповерхова будівля загальною площею 42,0 кв.м, за адресою: 

м. Дніпро, вул. Титова, 19 – ТОВ «СтімаЕксперт».
Скасовано результат конкурсного відбору суб’єктів  

оціночної діяльності для оцінки об’єктів від 05.12.19: 
● нежитлове приміщення загальною площею 141,7 кв.м, підвал, за адресою:  

м. Дніпро, вул. Ю. Словацького, 10, н.п. №123 – ДВНЗ «ПДАБА».
● нежитлове приміщення загальною площею 189,1 кв.м, підвал, за адресою:  

м. Дніпро, вул. Ю. Словацького, 10, н.п. №125 – ДВНЗ «ПДАБА».
● нежитлове приміщення загальною площею 136,5 кв.м, підвал, за адресою: 

м. Дніпро, вул. Ю. Словацького, 10, н.п. №121, 122 – ПП «Експерт Придніпров’я».
● нежитлове приміщення загальною площею 103,2 кв.м, підвал, за адресою:  

м. Дніпро, вул. Ю. Словацького, 10, н.п. №124 – ДВНЗ «ПДАБА».
51-13

Комунальне підприємство «Автопідприємство санітарного транспорту» Дніпров-
ської міської ради повідомляє, що, згідно з п.3.12 Інструкції про встановлення (віднов-
лення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та їх закріплення межовими 
знаками, затвердженої наказом 76 Державного комітету України із земельних ре-
сурсів від 18.05.2010р. №376, закріплення межовими знаками меж земельної ділянки 
в натурі (на місцевості) здійснюється виконавцем у присутності власника (корис-
тувача) земельної ділянки, власників (користувачів) суміжних земельних ділянок або 
уповноваженою ними особою. У зв’язку з цим, для узгодження меж земельних діля-
нок, запрошуємо власників (користувачів) 28 грудня 2019 року прибути за адресами:

ІНФОРМАЦІЯ
ДЕПАРТАМЕНТУ ПО РОБОТІ З АКТИВАМИ ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ПРО ОГОЛОШЕННЯ КОНКУРСУ З ВІДБОРУ СУБ’ЄКТІВ ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ЯКІ БУДУТЬ ЗАЛУЧЕНІ  
ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОЇ ОЦІНКИ ОБ’ЄКТІВ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ДЛЯ РОЗРАХУНКУ ОРЕНДНОЇ ПЛАТИ
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ПЕРЕМОЖЦЯМИ КОНКУРСУ ВИЗНАНО: 
● нежитлове приміщення загальною площею 124,2 

кв.м (в т.ч. 44,2 кв.м та 80,0 кв.м), 1й поверх, за адре
сою: м. Дніпро, вул. Осіння, 11А – ТОВ «СтімаЕксперт».

● частина нежитлового приміщення загальною пло
щею 66,1 кв.м, підвал, за адресою: м. Дніпро, вул. Тито
ва, 1 (літ.А5), н.п. №ІХ – ТОВ «ЕкспертГруп».

● відкритий майданчик загальною площею 30,0 
кв.м, за адресою: м. Дніпро, вул. Березинська, 60 – ТОВ 
«СтімаЕксперт».

● нежитлове приміщення загальною площею 135,1 
кв.м, 1й поверх, за адресою: м. Дніпро, вул. Янтарна, 
42 – ТОВ «Мегаполіс і Партнери».

● нежитлове приміщення загальною площею 33,8 
кв.м, підвал, за адресою: м. Дніпро, вул. Карагандин
ська, 9А (літ.А5), н.п. №20 – ТОВ «ЕкспертГруп».

● нежитлове приміщення загальною площею 97,2 
кв.м, підвал, за адресою: м. Дніпро, просп. Івана Мазе
пи, 39 – ТОВ «Мегаполіс і Партнери».

● нежитлове приміщення загальною площею 52,7 
кв.м, підвал, за адресою: м. Дніпро, вул. Велика Діївська, 
4 , корп. 5 (літ.А10) – ТОВ «Мегаполіс і Партнери».

● нежитлове приміщення загальною площею 11,8 
кв.м, 1й поверх, за адресою: м. Дніпро, вул. Велика Ді
ївська, 32 (літ.А9) – ТОВ «ЕкспертГруп».

● нежитлове приміщення загальною площею 13,8 
кв.м, 1й поверх, за адресою: м. Дніпро, вул. Велика Ді
ївська, 32 (літ.А9) – ТОВ «ЕкспертГруп».

● нежитлове приміщення загальною площею 27,1 
кв.м, цоколь, за адресою: м. Дніпро, вул. Д. Галицького, 
29 (літ.А5) – ТОВ «БТІГруп».

● нежитлове приміщення загальною площею 53,7 
кв.м, цоколь, за адресою: м. Дніпро, вул. Д. Галицького, 
31 (літ.А2) – ТОВ «БТІГруп».

● нежитлові приміщення загальною площею 62,4 
кв.м, цоколь, за адресою: м. Дніпро, вул. Д. Галицького, 
23 (літ.А5) – ТОВ «БТІГруп».

● нежитлове приміщення загальною площею 67,0 
кв.м, 1й поверх, за адресою: м. Дніпро, просп. Героїв, 
12, н.п. №1240 – ТОВ «Мегаполіс і Партнери».

● нежитлове приміщення загальною площею 12,5 
кв.м, 1й поверх, за адресою: м. Дніпро, просп. Героїв, 
3 (блок 8) (літ.А9) – ТОВ «ЕкспертГруп».

● нежитлове приміщення загальною площею 15,6 
кв.м, 1й поверх, за адресою: м. Дніпро, просп. Героїв, 
19 (літ.А9), н.п. №VI – ТОВ «ЕкспертГруп».

● нежитлове приміщення загальною площею 19,6 
кв.м, 1й поверх, за адресою: м. Дніпро, вул. Староко
зацька, 4143 (літ.А9), н.п. №107 – ТОВ «Мегаполіс і 
Партнери».

● нежитлове приміщення загальною площею 69,28 
кв.м, цоколь, за адресою: м. Дніпро, вул. Дунаєвського, 
31 (літ.А4) – ТОВ «Мегаполіс і Партнери».

● нежитлова одноповерхова будівля загальною пло
щею 110,2 кв.м, за адресою: м. Дніпро, вул. П. Мирного, 
2Л (літ.А1) – ТОВ «Мегаполіс і Партнери».

● нежитлове приміщення загальною площею 293,1 
кв.м, 1й поверх, за адресою: м. Дніпро, вул. Метробу
дівська, 1 (літ.А14) – ТОВ «Мегаполіс і Партнери».

● нежитлове приміщення загальною площею 15,2 
кв.м, 1й поверх, за адресою: м. Дніпро, ж/м Сокіл, 1, 
корп. 10 (літ.А9), н.п. №1а – ТОВ «ЕкспертГруп».

● нежитлове приміщення площею 92,0 кв.м, підвал, 
за адресою: м. Дніпро, вул. Криворізька, 22Б (літ.А5) – 
ТОВ «Мегаполіс і Партнери».

● нежитлова будівля з підвалом загальною площею 
1426,5 кв.м (літ.А2), сарай з підвалом загальною пло
щею 45,1 кв.м (літ.Б), сарай загальною площею 31,0 
кв.м (літ.О), за адресою: м. Дніпро, просп. П. Калнишев
ського, 26А – ТОВ «Мегаполіс і Партнери».

● нежитлове приміщення загальною площею 238,1 
кв.м, 1й та 2й поверхи, за адресою: м. Дніпро, вул. 
Гайова, 51 (літ.А2) – ТОВ «Мегаполіс і Партнери».

● нежитлове приміщення загальною площею 13,0 
кв.м, 1й поверх, за адресою: м. Дніпро, вул. Челюскіна, 
1 (літ.Б2), н.п. №6а – ТОВ «БТІГруп».

● нежитлове приміщення загальною площею 15,9 
кв.м, 1й поверх, за адресою: м. Дніпро, вул. Набереж
на Перемоги, 130 (літ.А12), н.п. №3Хнп – ТОВ «БТІ
Груп».

● нежитлове приміщення загальною площею 116,3 
кв.м, 1й поверх, за адресою: м. Дніпро, вул. Калино
ва, 83, корп. №1 (літ.А9), н.п. №1 – ТОВ «Мегаполіс і 
Партнери».

● нежитлове приміщення загальною площею 21,9 
кв.м, підвал, за адресою: м. Дніпро, просп. Д. Явор
ницького, 33 (літ.А5), н.п. №83 – ТОВ «БТІГруп».

● нежитлове приміщення загальною площею 149,9 
кв.м, за адресою: м. Дніпро, просп. Гагаріна, 177 
(літ.А5) – ТОВ «Мегаполіс і Партнери».

● нежитлове приміщення загальною площею 110,8 
кв.м, 1й поверх, за адресою: м. Дніпро, вул. Полігонна, 
18В (літ.А1) – ТОВ «Мегаполіс і Партнери».

● нежитлове приміщення загальною площею 15,3 
кв.м, 1й поверх, за адресою: м. Дніпро, вул. Моніторна, 
7 (літ.А10) – ТОВ «БТІГруп».

● нежитлова двоповерхова будівля з цегляним пар
каном загальною площею 641,6 кв.м, за адресою: м. 
Дніпро, вул. Краснопільска, 4Д (літ.А2) – ТОВ «Мега
поліс і Партнери».

● нежитлове приміщення загальною площею 85,5 
кв.м, цоколь, за адресою: м. Дніпро, вул. Гомельска, 59 
(літ.А3), н.п. №IV – ТОВ «Мегаполіс і Партнери».

● нежитлова одноповерхова будівля загальною пло
щею 510,3 кв.м (літ.А1), нежитлова двоповерхова бу
дівля загальною площею 623,0 кв.м та ганок 17,1 кв.м 
(літ.Б2), нежитлова двоповерхова будівля загальною 
площею 1108,9 кв.м та сходи 18,0 кв.м (літ.Г2), навіси 
площею 27,3 кв.м кожен (літ. Д, Е, Ж, З, И, О), навіс 
площею 14,6 кв.м (літ. П), навіс площею 3,8 кв.м (літ.С), 
альтанка площею 6,6 кв.м (літ.Р), за адресою: м. Дні
про, просп. Свободи, 82 – ТОВ «Мегаполіс і Партнери».

● нежитлові приміщення загальною площею 194,0 
кв.м, 1й та 2й поверхи, за адресою: м. Дніпро, вул. М. 
Грушевського, 3Б (літ.В2), н.п. №31, 35, 38, 39 – ТОВ 
«Мегаполіс і Партнери».

● нежитлова одноповерхова будівля загальною пло
щею 245,0 кв.м, за адресою: м. Дніпро, вул. М. Хвильо
вого, 25 (літ.А) – ТОВ «Мегаполіс і Партнери».

● нежитлова будівля з прибудовами загальною пло
щею 1869,5 кв.м (літ.А1, А’’2, А’3, а1), за адресою: м. 
Дніпро, вул. Космонавта Волкова, 6А – ТОВ «Мегаполіс 
і Партнери».

● нежитлове приміщення загальною площею 48,8 
кв.м, цоколь, за адресою: м. Дніпро, вул. Тополина, 19, 
блок 3 (літ.А9) – ТОВ «БТІГруп».

● нежитлова будівля загальною площею 1739,5 
кв.м, за адресою: м. Дніпро, вул. Космонавтів, 7 (літ.А2) 
– ТОВ «Мегаполіс і Партнери».

● нежитлове приміщення загальною площею 169,2 
кв.м, 1й поверх, за адресою: м. Дніпро, вул. Ю. Кондра
тюка, 10 (літ.А16) – ТОВ «Мегаполіс і Партнери».

● нежитлове приміщення загальною площею 101,9 
кв.м, 1й поверх, за адресою: м. Дніпро, вул. Моніторна, 
2, н.п. №74 – ТОВ «БТІГруп».

● нежитлове приміщення загальною площею 65,0 
кв.м, 1й поверх, за адресою: м. Дніпро, вул. Футболь
на, 12 – ТОВ «СтімаЕксперт».

● нежитлове приміщення загальною площею 19,3 
кв.м, 1й поверх, за адресою: м. Дніпро, вул. Панікахи, 
53 – ТОВ «СтімаЕксперт».

● нежитлове приміщення загальною площею 25,16 
кв.м, 1й поверх, за адресою: м. Дніпро, пров. Вільний, 
3 – ТОВ «СтімаЕксперт».

● частина даху загальною площею 10,0 кв.м, за 
адресою: м. Дніпро, просп. Слобожанський, 8 – ТОВ 
«СтімаЕксперт».

● нежитлове приміщення загальною площею 24,3 
кв.м, технічний поверх, за адресою: м. Дніпро, вул. На
бережна Перемоги, 5 – ТОВ «СтімаЕксперт».

● нежитлове приміщення загальною площею 165,0 
кв.м, 3й поверх, за адресою: м. Дніпро, просп. Богдана 
Хмельницького, 31А – ПП «Експерт Придніпров’я».

● нежитлове приміщення загальною площею 95,75 
кв.м (в т.ч. місця загального користування та ганок а5
6,05 кв.м), 1й поверх, за адресою: м. Дніпро, бульвар 
Слави, 40 (літ.А9), н.п. №4 – ТОВ «БТІГруп».

● нежитлове приміщення загальною площею 3,0 
кв.м, 1й поверх, за адресою: м. Дніпро, вул. Воскре
сенська. 2 – ТОВ «СтімаЕксперт».

● нежитлове приміщення загальною площею 23,4 
кв.м, 1й поверх, за адресою: м. Дніпро, вул. Кожем’яки, 
17 (літ.А9), н.п. №145 – ТОВ «СтімаЕксперт».

● нежитлове приміщення загальною площею 70,0 
кв.м (в т.ч. ганок 7,5 кв.м), 1й поверх, за адресою: м. 
Дніпро, вул. Сумська, 29 (літ.А2), н.п. №1 – ТОВ «Сті
маЕксперт».
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1. Нежитлова одноповерхова будівля загальною пло
щею 153,0 кв.м, за адресою: м. Дніпро, просп. Пушкіна, 39Б 
(літ.В1), балансоутримувач – КП «Бюро обліку майнових 
прав та діяльності з нерухомістю» Дніпропетровської міської 
ради; стартова орендна плата за базовий місяць листопад 
2019 року – 424,17 грн.; сума застави – 424,17 грн.

2. Нежитлові будівлі та споруди загальною площею 
1135,2 кв.м, за адресою: м. Дніпро, вул. Мандриківська, 
48, балансоутримувач – КП «Бюро обліку майнових прав 
та діяльності з нерухомістю» Дніпропетровської міської 
ради; стартова орендна плата за базовий місяць листо
пад 2019 року – 5334,99 грн.; сума застави – 5334,99 грн.

3. Нежитлове приміщення загальною площею 83,9 
кв.м, цоколь, за адресою: м. Дніпро, вул. Гладкова, 47, ба
лансоутримувач – КП «Жилсервіс2» Дніпровської міської 
ради; стартова орендна плата за базовий місяць листо
пад 2019 року – 1010,96 грн.; сума застави – 1010,96 грн.

4. Нежитлове приміщення загальною площею 100,4 
кв.м, підвал, за адресою: м. Дніпро, вул. Пастера, 10, н.п. 
№1, балансоутримувач – КП «Бюро обліку майнових прав 
та діяльності з нерухомістю» Дніпропетровської міської 
ради; стартова орендна плата за базовий місяць листо
пад 2019 року – 601,40 грн.; сума застави – 601,40 грн.

5. Нежитлові приміщення загальною площею 749,83 
(в т.ч. місця загального користування на першому по
версі 133,23 кв.м), 2й поверх, за адресою: м. Дніпро, 
вул. Д. Галицького, 31, балансоутримувач – КП «Бюро 
обліку майнових прав та діяльності з нерухомістю» Дні
пропетровської міської ради; стартова орендна плата 
за базовий місяць листопад 2019 року – 3522,75 грн.; 
сума застави – 3522,75 грн.

6. Нежитлові приміщення загальною площею 267,8 кв.м, 
цоколь, 1й та 2й поверхи, за адресою: м. Дніпро, вул. Д. 

Галицького, 31, балансоутримувач – КП «Бюро обліку май
нових прав та діяльності з нерухомістю» Дніпропетровської 
міської ради; стартова орендна плата за базовий місяць ли
стопад 2019 року – 1258,15 грн.; сума застави – 1258,15 грн.

7. Нежитлове приміщення загальною площею 85,5 
кв.м, цоколь, за адресою: м. Дніпро, вул. Гомельська, 59 
(літ.А3), балансоутримувач – КП «Бюро обліку майнових 
прав та діяльності з нерухомістю» Дніпропетровської місь
кої ради; стартова орендна плата за базовий місяць листо
пад 2019 року – 527,21 грн.; сума застави – 527,21 грн.

8. Нежитлове приміщення загальною площею 75,0 
кв.м, підвал, за адресою: м. Дніпро, вул. Троїцька, 8, 
балансоутримувач – КП «Бюро обліку майнових прав 
та діяльності з нерухомістю» Дніпропетровської міської 
ради; стартова орендна плата за базовий місяць листо
пад 2019 року – 414,02 грн.; сума застави – 414,02 грн.

Згідно з Порядком проведення конкурсу на право 
оренди об’єктів нерухомого майна, що належить до ко
мунальної власності територіальної громади міста (рі
шення міської ради від 06.04.11 №19/10) засідання кон
курсної комісії з проведення конкурсів на право оренди 
об’єктів нерухомого майна, що належить до комунальної 
власності територіальної громади міста, є закритими. 

Конкурс відбудеться 03.01.20 о 10.00 в управлінні 
з питань комунальної власності департаменту по ро
боті з активами Дніпровської міської ради за адресою:  
м. Дніпро,  вул. Мечникова, 6, 2й поверх.

Термін прийняття заяв та конкурсних пропозицій на 
участь у конкурсі до 28.12.19 (включно) до 13.00.

Для участі у конкурсі учасники подають для реєстра
ції до департаменту по роботі з активами Дніпровської 
міської ради заяву встановленої форми про участь у 
конкурсі та документи.

Сума застави у розмірі стартової орендної плати, 
яка вноситься для участі у конкурсі, перераховуєть
ся на такі реквізити: департамент по роботі з актива
ми Дніпровської міської ради, р/р 37321010178016  
в ГУДКСУ у Дніпропетровській обл., МФО 820172, ЄДР
ПОУ 37454258. У разі відмови переможця від укладен
ня договору оренди застава не повертається та зарахо
вується до міського бюджету.

До участі у конкурсі не допускається особа, якщо 
нею не перераховано суму застави для участі у кон
курсі на право оренди об’єктів нерухомого майна, що 
належить до комунальної власності територіальної 
громади міста та надано пропозиції щодо використання 
нерухомого майна у спосіб заборонений чинним зако
нодавством України.

Переможцем конкурсу буде визнано учасника кон
курсу, який відповідає всім умовам конкурсу, визначе
ним конкурсною комісією, та який надав пропозиції про 
найбільший розмір орендної ставки порівняно із почат
ковим розміром орендної ставки (тобто найбільший 
розмір місячної орендної плати за використання об’єк
та оренди порівняно із стартовою орендною платою за 
базовий місяць розрахунку листопад 2019р.).

Документи приймаються у відділі діловодства та ар
хівної роботи департаменту по роботі з активами Дні
провської міської ради за адресою: 49000, м. Дніпро, 
вул. Мечникова, 6, 2й поверх, приймальня до 28.12.19 
(включно) до 13.00.

Повну інформацію про проведення 03.01.20 конкур
су оприлюднено на сайті www.dniprorada.gov.ua.

За додатковою інформацією звертатися по 
тел.: (056) 7782790.
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ІНФОРМАЦІЯ
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ДЕПАРТАМЕНТУ ПО РОБОТІ З АКТИВАМИ ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ПРО ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ НА ПРАВО ОРЕНДИ ОБ’ЄКТІВ КОМУНАЛЬНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА

ІНФОРМАЦІЯ
ДЕПАРТАМЕНТУ ПО РОБОТІ З АКТИВАМИ ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ПРО РЕЗУЛЬТАТИ КОНКУРСУ, ЯКИЙ ВІДБУВСЯ 12.12.2019, З ВІДБОРУ СУБ’ЄКТІВ ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ,  
ЯКІ БУДУТЬ ЗАЛУЧЕНІ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОЇ ОЦІНКИ ОБ’ЄКТІВ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ м. ДНІПРО
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Зокрема, у ньому зазначено, що в’їзд/виїзд осіб, у 
тому числі транспортних засобів, за допомогою яких 
вони переміщуються, а також переміщення товарів 
на тимчасово окуповані території та з таких територій 
здійснюється виключно через визначені контрольні 
пункти. Їх кількість та місцезнаходження визначаються 
рішенням Командувача об’єднаних сил.

Для перетинання лінії розмежування іноземцями та 
особами без громадянства необхідно пред’явити будь
який документ, визначений статтею 15 Закону України 
«Про правовий статус іноземців та осіб без громадян
ства», і мати дозвіл фізичній особі.

Громадяни України в напрямку тимчасово окупова
ної території можуть слідувати за умови пред’явлення 
паспорта громадянина України, паспорта громадянина 
України для виїзду за кордон, тимчасового посвідчення 
громадянина України на підставі дозволу фізичній особі.

Також діють вимоги щодо неповнолітніх україн
ців. Так, громадяни України, які не досягли 14річного 
віку, прямують на тимчасово окуповані території за 
паспортом громадянина України для виїзду за кордон 
або свідоцтвом про народження, а громадяни України 
віком від 14 до 16 років – за паспортом громадянина 
України або паспортом громадянина України для виїз
ду за кордон з дотриманням вимог пунктів 36 Правил, 
передбачених постановою Кабміну від 27 січня 1995 р. 
№57. Дозвіл фізичній особі на них видається особі, що 
здійснює супровід.

Варто додати, що нотаріально посвідчена згода 
другого з батьків (усиновлювачів) не вимагається у разі, 
коли дитина повертається на тимчасово окуповані те
риторії у супроводі того законного представника, з яким 
здійснила виїзд.

Крім того, з метою забезпечення права громадян 
України на освіту, надано можливість в’їзду на тимча
сово окуповані території та виїзду з неї громадян Укра
їни віком від 14 до 16 років, які навчаються в закладах 
освіти на контрольованій українською владою терито
рії, без супроводу законних представників, які прожива
ють на ТОТ, – за наявності документа, що підтверджує 
навчання у закладі освіти на контрольованій території 
України та на підставі дозволу фізичній особі.

Разом з тим варто зазначити, що в’їзд на тимчасово 
окуповану територію України громадян України, які виїха
ли з цієї території для оформлення документів, здійсню
ється за умови пред’явлення довідки, виданої територі
альним органом або територіальним підрозділом ДМС.

Також необхідно звернути увагу, що під час виїзду 
з тимчасово окупованих територій громадяни України 
повинні мати дозвіл фізичній особі та пред’явити будь
який документ, що підтверджує громадянство України.

Крім того, перетин лінії розмежування в напрямку 
підконтрольної українській владі території громадяна
ми України, які не досягли 14річного віку, відбувається 
за умови пред’явлення паспорта громадянина України 
для виїзду за кордон або свідоцтва про народження, 

а громадянами України віком від 14 до 16 років – за 
паспортом громадянина України або паспортом грома
дянина України для виїзду за кордон в супроводі закон
них представників на підставі дозволу фізичній особі, 
виданого особі, що здійснює супровід.

Виїхати з тимчасово окупованих територій можливо 
і за довідкою, що підтверджує подання документів для 
подальшого оформлення і отримання паспорта гро
мадянина України, паспорта громадянина України для 
виїзду за кордон, яка видана територіальним органом 
або територіальним підрозділом ДМС. Також громадя
ни України, які народилися на ТОТ і не отримали свідо
цтво про народження українського зразка, виїжджають 
з тимчасово окупованої території разом з супроводжу
ючою особою та за її паспортним документом і доку
ментами, що підтверджують факт їхнього народження.

Держприкордонслужба звертається до усіх грома
дян із проханням детально ознайомитись з умовами 
перетинання лінії розмежування та за необхідності 
оформити для дітей паспорти громадян України або 
закордонні паспорти, аби під час перетинання лінії роз
межування не виникало проблемних питань.

За словами Міністра фінансів Оксани Маркарової, 
оскільки інновації – ключовий пункт для економічного 
зростання та збільшення продуктивності, то одне з ос
новних завдань Фонду – на основі найкращих світових 
практик розпочати системну підтримку тих перспектив
них українських проєктів, які ще недостатньо великі, 
щоби потрапити в поле зору «класичних» інвесторів.

«Принцип роботи Фонду: максимально скорочений 
шлях отримання коштів, формалізована, але прозора 
процедура і максимальне віддалення від політики», – 
уточнила Оксана Маркарова і нагадала, що до нагля
дової ради виходить тільки два представники уряду, 
а в експертну раду, яка безпосередньо оцінюватиме  
проєкти під час пітчингу, – тільки представники бізнесу 
та експерти, які мають відповідний досвід.

Вона також повідомила, що наступним етапом роз
витку Фонду стане залучення до нього іноземних парт
нерів, які долучатимуться своїми фінансами до під
тримки «українських єдинорогів».

«Зацікавлені компанії вже є. Коли ми покажемо, що 
процедура відбору проходить насправді прозоро, і бу
демо мати перші кейси, розпочнемо детальніші пере
мовини про можливість співпраці», – сказала Оксана 
Маркарова.

Надалі Мінфін сфокусується також на оновленні  
законодавства, яке полегшить інвестування в стартапи 
в Україні та діяльність інвестфондів.

ВИМОГИ ДО СТАРТАПІВ:
● фінансується лише український бізнес з орієнта

цією на світові ринки;

● проєкти мають бути на ранніх стадіях розвитку 
(preseed and seed);

● організація повинна бути орієнтована на отриман
ня доходу;

● до уваги беруться інноваційні ІТ / високотехноло
гічні продукти;

● наявність команди лідерів, створеної для розвит
ку бізнесу.

Більш детально вимоги описані на сайті https:// 
usf.com.ua/uk/ в розділі «Що ми шукаємо».

ВИМОГИ ДО ПОДАЧІ ЗАЯВКИ:
1. Анотація українською мовою (до 500 знаків);
2. Анотація англійською мовою (до 500 знаків);
3. Бізнесплан з описом наступних обов’язкових роз

ділів: команда, ринок, продукт, технологія, стратегія;
4. Кошторис (в т.ч. із зазначенням календарного плану);
5. Фінансові прогнозні показники;
6. Резюме (із зазначенням відомостей щодо освіти, 

кваліфікації та професійного досвіду) залученого пер
соналу та/або технічне завдання (якщо персонал ще не 
найнятий) для ключових позицій стартапу.

Проведення першого Pitch event (представлення 
бізнесконцепцій перед конкурсною комісією) заплано
ване до кінця поточного року.

Заявки від стартапів прийматимуться на постійній 
основі, проте на перший Pitch event можуть потрапити 
лише ті проєкти, які були подані в грудні. Стартапи, які 
заявлять про себе пізніше, будуть розглянуті на наступ
ному Pitch event.

Фонд планує надавати безповоротну фінансову 
допомогу стартапам на початкових стадіях розвитку.  
Проєкт на стадіях preseed  можуть отримати грант на 
суму $25 000, стартапи на стадіях seed – грант на суму 
$50 000. Таким чином, один стартап може сумарно от
римати $75 000.

Проєкт, який отримає грант, повинен буде подавати 
звітність про використання коштів.

Фонд фінансує майже усі галузі, окрім азартних ігор, 
виробництва та реалізації небезпечних речовин, алко
гольних та тютюнових виробів, військових та ядерних 
технологій.

Цільові сектори: штучний інтелект (AI), доповнена 
реальність (AR/VR), великі дані (BigData), блокчейн, 
кібербезпека, захист (Defence), медицина та охоро
на здоров’я, подорожі, фінансові технології (FinTech), 
освітні технології (EdTech), робототехніка, профе
сійні послуги, програмне забезпечення як послуга 
(SaaS), виробництво, електронна комерція, інтернет  
речей (IoT).

Допустимі витрати учасників, які можуть бути профі
нансовані грантовою програмою, включають створення 
прототипу, підтвердження концепції, розвиток бізнесу, 
реєстрацію прав інтелектуальної власності, тестуван
ня та пілотування розроблених інноваційних рішень/
технологій, підготовку бізнеспланів для подальшого 
залучення акціонерного та боргового капіталу, витрати 
на комерціалізацію продукту тощо.

Український фонд стартапів (офіційна назва: Фонд 
розвитку інновацій – www.usf.com.ua) за бюджетні 
кошти забезпечуватиме грантове фінансування компа
ній з інноваційним продуктом на ранній стадії розвитку. 
Фонд зареєстровано у грудні 2018 року.

УКРАЇНСЬКИЙ ФОНД СТАРТАПІВ ПОЧИНАЄ ПРИЙОМ ЗАЯВОК
2 грудня 2019 року Український фонд стартапів розпочав прийом заявок на фінансування  
проєктів. Подати їх можна на сайті www.usf.com.ua.

НОВИЙ ПОРЯДОК ПЕРЕТИНУ ЛІНІЇ РОЗМЕЖУВАННЯ
28 листопада, набрав чинності Порядок в’їзду осіб, переміщення товарів на тимчасово оку
повані території у Донецькій та Луганській областях і виїзду осіб, переміщення товарів з 
таких територій, що затверджений постановою Кабінету Міністрів України.

«Насамперед перевіряємо, чи стоїть 
на колесах зимова гума, адже безпека – 
на першому місці.  Минулої зими наша 
спецтехніка часто витягувала автобуси, 
що застрягли на підйомах. Цього сезону 
вже зняли з маршрутів 6 автобусів, де не 
замінили літньої гуми. Ще три відправи
ли у гараж з поламаними опалювальни
ми пристроями», – розповідає подробиці 
спеціаліст сектору контролю та моніто
рингу виконання договірних зобов’язань 

департаменту транспорту та транспорт
ної інфраструктури ДМР Іван Васючков.

Минулого тижня співробітники згада
ного департаменту перевіряли автобуси з 
кінцевими зупинками на проспекті Миру та 
ж/м Лівобережний–3, а також у центрі мі
ста. Наразі оглядають ті, чий тупик на пло
щі Вокзальній. Під час перевірок маршру
ту №86 (Залізничний вокзал – ж/м Захід
ний) з п’яти автобусів порушення виявили 
в одному. У салоні відразу 5 пасажирських 

сидінь були не закріплені, а ззовні тран
спорт був брудним. Після дзвінка переві
знику машину зняли з маршруту та напра
вили у гараж на ремонт і миття. Але водій 
з 33річним досвідом роботи  усе ще дово
див – автобус мив, а сидіння прикручува
ти, за його словами, немає сенсу, адже за 
пів години їзди вони самі розкручуються.  

«Щотижня ми проводимо нараду з 
перевізниками, показуємо їм акти пере
вірок і вимагаємо, щоб порушення усува
ли протягом 35 днів. Більшість відразу 
реагує на зауваження, адже тримається 
за свої маршрути: не хоче їх втрачати», 
– сказав Іван Васючков.

Роботу комісії полегшує не тільки реак
ція перевізників, а ще й вихід на маршрути 
52х нових комфортних автобусів, що замі
нили понад 100 старих спринтерів.  

УВАГА! Якщо ви стали свідком по-
рушень санітарного та технічного 
стану маршрутки, звертайтеся на 
телеграм-канал міського департа-
менту транспорту @DepTransDMR. 
Наразі канал має близько 500 під-
писників. Щодня від них надходить  
від 5 до 20 заявок. Скарги скерову-
ють відповідним перевізникам.

У ДНІПРІ ТРИВАЮТЬ ПЕРЕВІРКИ 
ГОТОВНОСТІ МАРШРУТОК ДО ЗИМИ

У Дніпрі співробітники міського департаменту транспорту та тран
спортної інфраструктури перевіряють технічний та санітарний стан 
маршрутних автобусів. Наразі особливу увагу приділяють готовності 
транспорту до зими. Уже оглянули машини на понад 80 маршрутах.
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ПОВІДОМЛЕННЯ 
ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ ПРОЕКТУ  
МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

«ДЕТАЛЬНИЙ ПЛАН ТЕРИТОРІЇ У РАЙОНІ  
вул. ШИРОКОЇ та вул. БЄЛЯЄВА»  

ТА РОЗДІЛУ «ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО 
ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА»  

(звіт про стратегічну екологічну оцінку) 
1. Повна назва документа державного планування, що пропонується, 

та стислий виклад його змісту.
Детальний план території – містобудівна документація, яка уточнює поло

ження генерального плану та визначає планувальну організацію і розвиток ча
стини території. 

Мета розроблення детального плану території – уточнення положень затвер
дженого рішенням сесії Дніп ровської міської ради від 20.09.2017 №82/24 «Вне
сення змін до генерального плану розвитку м. Дніпро», визначення плануваль
ної організації і розвитку території в межі проектування (площею 19,5 га, згідно 
зі схемою), з урахуванням результатів містобудівного моніторингу.

РІШЕННЯМИ ДПТ ПЕРЕДБАЧАЄТЬСЯ:
● створення комфортних умов проживання в житлових групах з забезпечен

ням нормативних площ озеленення житлових районів;
● організація внутрішньо квартального простору з розміщення повного комп

лексу ігрових майданчиків для дітей дошкільного й молодшого шкільного віку, 
майданчиків для відпочинку дорослого населення, для тимчасової стоянки ве
лосипедів, для занять фізкультурою та збирання побутових відходів;

● формування простору з розділенням потоків транспорту та пішоходів; ство
рення пішохідних бульварів та системи зелених насаджень загальноміського ко
ристування житлових районів для створення комфортних умов проживання; 

● вирішення питання розміщення місць для зберігання автотранспорту.
СКЛАД ПРОЕКТУ:

1. Схема розташування території у планувальній структурі міста М 1:5000
2. План існуючого використання території М 1:1000
3. Опорний план М 1:1000
4. Схема існуючих планувальних обмежень М 1:1000
5. Проектний план М 1:1000
6. Схема проектних планувальних обмежень М 1:1000
7. Схема зонування території М 1:1000
8. План червоних ліній М 1:1000
9. Схема організації руху транспорту і пішоходів М1:1000
10. Схема інженерної підготовки території та вертикального планування  

М 1:1000
11. Схема інженерних мереж. Енергопостачання М 1:1000
12. Схема інженерних мереж. Водопостачання та каналізація М 1:1000
13. Пояснювальна записка
2. Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа держав-

ного планування.
Дніпровська міська рада.
3. Передбачувану процедуру громадського обговорення, у тому числі:
а) Строк подання пропозицій – один місяць. 
Строк завершення розгляду пропозицій – один місяць. 
б) Способи участі громадськості – надання письмових зауважень і про

позицій.
в) Інформація про місце і строки ознайомлення з проектом містобудівної до

кументації:
Головне архітектурно – планувальне управління департаменту по робо

ті з активами Дніпровської міської ради, вул. Січеславська Набережна, 29А,  
м. Дніпро, 49000, еmail: archplan@dmr.dp.ua.

г) Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, інформація про по
садову особу органу місцевого самоврядування, відповідальну за організацію 
розгляду пропозицій:

Головне архітектурно – планувальне управління департаменту по робо
ті з активами Дніпровської міської ради, вул. Січеславська Набережна, 29А,  
м. Дніпро, 49000, еmail: archplan@dmr.dp.ua.

Начальник відділу по роботі зі зверненнями головного архітектур
нопланувального управління департаменту по роботі з активами Дніпров
ської міської ради Тепленко Олександр Миколайович, тел. (056) 7462529,  
еmail: archplan@dmr.dp.ua.

Строк ознайомлення з матеріалами проекту – один місяць з дня опри
люднення.

д) Відомості про замовника та розробника проекту міс тобудівної документа
ції та підстави для їх розроблення: 

Замовник: Департамент по роботі з активами Дніп ровської міської ради, просп. 
Д. Яворницького, 75А, м. Дніпро, 49000, тел. (056) 7443158, (056) 7440623.

Розробник: ДП Український державний науково – дослідний інститут проек
тування міст «Діпромісто».

Підстава розроблення проекту: 
Рішення Дніпровської міської ради від 20.06.2018 №328/33 «Про надання 

дозволу на розроблення детального плану території у районі вул. Широкої та 
вул. Бєляєва (АмурНижньодніпровський район)».

е) Інформація стосовно запланованих інформаційних заходів: 
Публікація повідомлення про початок процедури розгляду та врахуван

ня пропозицій громадськості у газеті «Наше місто», оприлюднення інформації 
на веб – сайті Дніпровської міської ради: https://dniprorada.gov.ua/uk/page/
proekti-mistobudivnoi-dokumentacii.
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ЗВІТ ПРО ПОВТОРНЕ ВІДСТЕЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ РЕГУЛЯТОРНОГО 
АКТА – РІШЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ 

РАДИ ВІД 18.12.2018 №1250 «ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРИНЦИПІВ 
ВІЗУАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ РОЗМІЩЕННЯ РЕКЛАМНИХ ЗАСОБІВ, ВИВІСОК 

І ТАБЛИЧОК НА ФАСАДАХ БУДІВЕЛЬ м. ДНІПРА»
1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежуєть-

ся: рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 18.12.2018 №1250  
«Про затвердження Принципів візуальної організації розміщення рекламних засобів, 
вивісок і табличок на фасадах будівель м. Дніпра» (далі – Регуляторний акт).

2. Назва виконавця заходів з відстеження: департамент по роботі з активами 
Дніпровської міської ради. 

3. Цілі прийняття акта:
● дотримання чинного законодавства в частині предмету регулювання;
● запровадження чітких вимог до зовнішнього вигляду рекламних засобів, вивісок і 

табличок;
● впорядковане розміщення вивісок і табличок на фасадах будівель м. Дніпра;
● захист культурних і майнових інтересів територіальної громади м. Дніпра;
● поліпшення зовнішнього вигляду міського середовища.
4. Строк виконання заходів із відстеження : 01.12.2019–15.12.2019.
5. Тип відстеження: повторне.
6. Методи одержання результатів відстеження: статистичний та соціологічний.
7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а 

також способи одержання даних: відстеження результативності Регуляторного акта 
здійснювалося шляхом аналізу інформації, наявної та наданої департаментом торгівлі 
та реклами Дніпровської міської ради.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності: 
№ 
з/п Показники результативності 01.01.2019 – 

01.12.2019
01.01.2020 – 

01.12.2020 (прогноз)
Кількісні

1. Кількість суб’єктів господарювання, на яких розпо
всюджується дія акта, осіб. 27892 28128

2.
Кількість звернень суб’єктів господарювання щодо 
отримання дозволів на встановлення рекламних 
засобів, одиниць.

1127 1100

3. Кількість отриманих дозволів на встановлення ре
кламних засобів, одиниць. 1100 400

Якісні (у бальній системі)

4. Рівень інформованості суб’єктів господарювання 
щодо основних положень Регуляторного акта 4 4

5. Рівень покращення естетичного стану міста Дніпра 4 4

*Примітка – оцінка здійснена за 4-бальною системою, з яких 4 – досягнуто у висо-
кій мірі результат якісного показника, 3 – досягнуто більш ніж на 50% результат 
якісного показника, 2 – досягнуто менше ніж на 50% результат якісного показника, 
1 – практично не досягнуто. 

Підвищення рівня інформованості громадян та суб’єктів господарювання щодо ос
новних положень Регуляторного акта досягнуто шляхом оприлюднення рішення на офі
ційному вебсайті Дніпровської міської ради у меню «Регуляторна політика» та у газеті 
«Наше місто».

9. Оцінка результатів реалізації Регуляторного акта: впровадження чітких вимог 
до зовнішнього вигляду рекламних засобів, вивісок і табличок має позитивний вплив 
на впорядкування розміщення вивісок і табличок на фасадах будівель міста Дніпра, а 
також поліпшує зовнішній вигляд міського середовища, а саме:

● розкриває перспективу вулиць та очищує їх від візуального забруднення;
● очищує історикоархітектурну спадщину середмістя та відкриває декоративне 

оздоблення фасадів, завдяки чому відновлюється цілісне сприйняття і цінність історич
ної забудови. 

Зважаючи на вищезазначене, можна дійти висновку, що впровадження чітких ви
мог до зовнішнього вигляду рекламних засобів, вивісок і табличок сприяє захисту куль
турних і майнових інтересів територіальної громади міста Дніпра, сприяє підвищенню 
рівня якості отримання послуг громадянами та суб’єктами господарювання, створює 
комфортне міське середовище та очищує місто від візуального забруднення. 

Періодичне відстеження результативності Регуляторного акта буде проведено у тер
мін, визначений Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері 
господарської діяльності».

Міський голова Б. А. ФІЛАТОВ.
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ІНФОРМАЦІЯ
ДЕПАРТАМЕНТУ ПО РОБОТІ З АКТИВАМИ ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ПРО РЕЗУЛЬТАТИ КОНКУРСУ НА ПРАВО ОРЕНДИ ОБ’ЄКТІВ 

КОМУНАЛЬНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА
13.12.2019 відбулося засідання конкурсної комісії з проведення конкурсів на право 
оренди об’єктів нерухомого майна, що належить до комунальної власності терито-
ріальної громади міста
ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ КОНКУРСУ ПО ОБ’ЄКТАХ ОРЕНДИ ВИРІШЕНО:

1. Нежитлове приміщення загальною площею 189,6 кв.м, цоколь, за адресою:  
м. Дніпро, просп. Пушкіна, 1, н.п. №85 – укласти договір оренди з Громадянка України 
Яковенко Олена Іванівна. 

2. Нежитлова одноповерхова будівля загальною площею 153,0 кв.м, за адресою:  
м. Дніпро, просп. Пушкіна, 39Б (літ.В1) – конкурс вважати таким, що не відбувся.
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