ПЕРЕЛІК відомостей про договори про передачу права на експлуатацію, передбачені преамбулою Закону України
"Про оренду державного та комунального майна", договори, передбачені частиною третьою статті 2 зазначеного
Закону, інші цивільно-правові договори, на підставі яких треті особи мають право користування (доступу) державним
або комунальним майном, включаючи договори безоплатного користування, договори про спільну діяльність та
договори позички, укладені до введення в дію такого Закону
№ Найменуванн
Адреса
Номер телефону
з/
я
балансоутрим
і адреса
п балансоутрим
увача
електронної
увача
пошти
відповідальної
особи
балансоутримув
ача

1
1

2
3
Відділ
53100,
(056) 502 87 78,
агропромислов Дніпропетровс sof.uapr@ukr.net
ого,
ька область,
економічного Софіївський
розвитку і
район, смт
торгівлі
Софіївка, вул.
Софіївської
Шкільна, 7
районної
державної
адміністрації

Предмет
договору

Найменування Адреса іншої Адреса обєкта
Опис і
іншої сторони
сторони
нерухомого характерит
договору
договору
чи іншого
стика
майна , що є
майна ,
предметом визначеног
договору
оу
підпункті 7
цього
додатка

4
5
6
7
Орендодавець
Головне
49027, м.
53100
(Регіональне
територіальне
Дніпро, пр. Дніпропетровс
відділення
управління
Дмитра
ька область,
Фонду
юстиції у
Яворницьког Софіївський
державного Дніпропетровські
о, 21-А
район, смт
майна
й області
Софіївка, вул.
України по
Шкільна, 7
Дніпропетров
ській,
Запорізькій та
Кіровоградськ
ій областях,
код ЄДРПОУ
42767945)
передає, а
Орендар
(Головне
територіальне
управління
юстиції у
Дніпропетров
ській області,
код ЄДРПОУ
34984907)

Дата договору

Строк Період,
догово за який
ру
здійснює
ться
розрахун
ок
(місяць,
квартал,
рік
тощо)

8
9
10
11
Нежитлові 12 листопада 2019 року
11
рік
приміщення
жовтня
адмінбудівлі
2022
загальною
року
площею
176,0 кв.м.
(145,8 кв.м. корисна
площа та
30,2 кв.м. площі
загального
користуванн
я),
розміщені на
другому
поверсі

приймає в
строкове
платне
користування
окреме
індивідуально
визначене
нерухоме
майно,
нежитлові
приміщення
адмінбудівлі
(реєстровий
номер 00730448).
Майно
передається в
оренду з
метою
розміщення
бюджетної
установи Софіївського
районного
відділу
державної
реєстрації
актів
цивільного
стану ГТУЮ
у
Дніпропетров
ській області
2
Відділ
53100
(056) 502 87 78, Орендодавець Криворізький
агропромислов Дніпропетровс sof.uapr@ukr.net (Регіональне міськрайонний
ого,
ька область,
відділення
центр зайнятості
економічного Софіївський
Фонду
розвитку і
район, смт
державного
торгівлі
Софіївка, вул.
майна
Софіївської
Шкільна, 7
України по
районної
Дніпропетров
державної
ській, області,
адміністрації
код ЄДРПОУ
13467337)
передає, а
Орендар
(Криворізьки

50071,
53100
Нежитлове
29 травня 2012 року
26
Дніпропетров Дніпропетровс вбудоване
(додаткові угоди від
квітня
ська область, ька область, приміщення 31.07.2015, 25.03.2016, 2021
м. Кривий
Софіївський
та
26.04.2018,31.05.2018,1 року
Ріг,
район, смт
приміщення
4.09.2018)
Саксаганськи Софіївка, вул.
гаражу
й район, вул.
Шкільна, 7
загальною
Космонавтів,
площею
1
194,55 кв.м.
( 172,55 кв.
м. - офісне
приміщення
для
розміщення

рік

й
міськрайонни
й центр
зайнятості,
код ЄДРПОУ
21908407)
приймає в
строкове
платне
користування
окреме
нерухоме
майно
нежитлове
вбудоване
приміщення
та
приміщення
гаражу
(реєстровий
номер 00730448).
3
Державне
пр.
(097) 447 89 71,
оренда
підприємство Слобожанськи sertificat2014@i.u нерухомого
"Дніпропетров й, 3, м. Дніпро
a
майна
ський
регіональний
центр по
випробуванню
будівельних
матеріалів"
4
Державне
пр.
(097) 447 89 71, відповідальне
підприємство Слобожанськи sertificat2014@i.u зберігання
"Дніпропетров й, 3, м. Дніпро
a
ський
регіональний
центр по
випробуванню
будівельних
матеріалів"

співробіини
ків центру
зайнятості
розміщене
на першому
поверсі
адмінбудівлі
та 22,0 кв.м.
розміщення
гаражу).

Управління
цивільного
захисту ОДА

ТОВ "СКБ
"Терос"

пр.Слобожан пр.Слобожансь нежитлові
ський, 3,
кий,3,
приміщення
м.Дніпро
м.Дніпро

8/30/2019

7/29/20
22

рік

вул.Січових пр.Слобожансь
Стрільців, 5,
кий,3,
м.Дніпро
м.Дніпро

12/14/2013

9/1/202
2

місяць

зберігання
ТМЦ

5 Дерапетамент
Адреса:
atkachenko@adm.
строкове
Договір
капітального м.Дніпро, вул. gov.ua, тел. (056)
платне
заключено між
будівництва Старокозацька
373-01-29
користування
Регіональним
Дніпропетровс
, буд. 34
державне
відділенням
ької обласної
окреме
Фонду
дердавної
індивідуально
державного
адміністрації
-визначене майна України по
майно Дніпропетровські
нежитлові
й, Запорізькій та
вбудовані
Кіровоградській
приміщення, областях та ТОВ
площею 782,8
"Дніпровські
кв.м.
енергетичні
послуги"
6 в договорі про
адресу
не зазначено
продовження
ФОП Конох
внесення змін балансоутрим
оренди майна Віталій Іванович
від 23.10.2019
увача в
(гаражний
до договору
договорі про
комплекс),згі
оренди від
внесення змін
дно договору
31.12.2015 № від 23.10.2019
" Про
12/02-5697-ОД до договору
внесення змін
балансоутриму оренди від
та доповнень
вача не
31.12.2015 №
до договору
зазначено;(в 12/02-5697-ОД
від 31.12.2015
договорі від
не зазначено
№12/02-569731.12.2015
ОД " від
№12/02-569723.10.2019 без
ОД " від
балансоутрим
23.10.2019
увача.
балансоутриму
вач Управління
АПР
Дніпровської
РДА)
7 Управління
53600,
(056) 389-16-50 ;
оренда
Головне
соціального Дніпропетровс
e-mail:
управління
захисту
ька область, pokr.upszn@gmai
Держгеокадастру
населення
Покровський
l.com
у
Покровської
район, смт.
Дніпропетровські
райдержадміні Покровське,
й області
страції
вул.. Соборна,
буд. 106

Дніпропетров м.Дніпро, вул. Вбудовані
ська область, Старокозацька
офісні
м.Дніпро, пр.
, буд. 34
приміщення
Слобожанськ
для
ий, буд. 127Б
розміщення
офісів

12/5/2019

05.12.2
01903.12.2
022

гаражний
комплекс
(Гар.А-274,7
кв.м., Б100,9
кв.м.,В-44,0
кв.м. Г-41,0
кв.м. Д-42,8
кв.м.
огорожа195,7 кв.м.
майданчик889 кв.м.
ворота-8,5
кв.м.)

23.10.2019

12/29/2
021

53600,
приміщення
Дніпропетровс загальною
ька область,
площею
Покровський
161,36 м2
район, смт.
Покровське,
вул.. Соборна,
буд. 106

2/19/2020

12/31/2
020

(056)753-7452005,
34
Дніпропетровс
ька область,
Дніпровський
район, сел
Слобожанське,
вул. Теплична,
буд. 27

49004, м.
Дніпро
проспект
Олександра
Поля, 2

місяць

рік

8

Управління
53600,
(056) 389-16-50;
соціального Дніпропетровс
e-mail:
захисту
ька область, pokr.upszn@gmai
населення
Покровський
l.com
Покровської
район, смт.
райдержадміні Покровське,
страції
вул.. Соборна,
буд. 106

оренда

9

Управління
53600,
(056) 389-16-50;
соціального Дніпропетровс
e-mail:
захисту
ька область, pokr.upszn@gmai
населення
Покровський
l.com
Покровської
район, смт.
райдержадміні Покровське,
страції
вул.. Соборна,
буд. 106

оренда

1
0

Управління
53600,
(056) 389-16-50;
соціального Дніпропетровс
e-mail:
захисту
ька область, pokr.upszn@gmai
населення
Покровський
l.com
Покровської
район, смт.
райдержадміні Покровське,
страції
вул.. Соборна,
буд. 106

1
1

Управління
53600,
(056) 389-16-50;
соціального Дніпропетровс
e-mail:
захисту
ька область, pokr.upszn@gmai
населення
Покровський
l.com
Покровської
район, смт.
райдержадміні Покровське,
страції
вул.. Соборна,
буд. 106

Покровська
районна
державна
адміністрація

53600,
Дніпропетров
ська область,
Покровський
район, смт.
Покровське,
вул.Д.
Яворницьког
о, буд.119
Покровська
53600,
районна в
Дніпропетров
Дніпропетровські ська область,
й області
Покровський
організація
район, смт.
Всеукраїнської Покровське,
громадської
вул.
організації
Патріотів
інвалідів "Союз України, буд.
Чорнобиль
5
України"

53600,
приміщення
Дніпропетровс загальною
ька область,
площею
Покровський
209,17 м²
район, смт.
Покровське,
вул.. Соборна,
буд. 106

1/2/2020

12/31/2
020

квартал

53600,
приміщення
Дніпропетровс загальною
ька область, площею 5,27
Покровський
м²
район, смт.
Покровське,
вул.. Соборна,
буд. 106

1/2/2020

12/31/2
020

рік

оренда

Покровська
районна
профспілкова
організація
працівників
агропромисловог
о комплексу

53600,
приміщення
Дніпропетровс загальною
ька область, площею 7,24
Покровський
м²
район, смт.
Покровське,
вул.. Соборна,
буд. 106

1/2/2020

12/31/2
020

квартал

оренда

ТОВ “Арго”

53600,
приміщення
Дніпропетровс загальною
ька область,
площею
Покровський
52,69 м²
район, смт.
Покровське,
вул.. Соборна,
буд. 106

1/2/2020

12/31/2
020

квартал

53600,
Дніпропетров
ська область,
Покровський
район, смт.
Покровське,
вул..
Соборна, буд.
106
53600,
Дніпропетров
ська область,
Покровський
район, смт.
Покровське,
вул..
Соборна, буд.
106,
кабінет 106

1
2

Управління
53600,
(056) 389-16-50;
соціального Дніпропетровс
e-mail:
захисту
ька область, pokr.upszn@gmai
населення
Покровський
l.com
Покровської
район, смт.
райдержадміні Покровське,
страції
вул.. Соборна,
буд. 106

оренда

ТОВ
“Дніпротехекспе
ртиза“

1
3

Управління
53600,
(056) 389-16-50;
соціального Дніпропетровс
e-mail:
захисту
ька область, pokr.upszn@gmai
населення
Покровський
l.com
Покровської
район, смт.
райдержадміні Покровське,
страції
вул.. Соборна,
буд. 106

оренда

ТОВ
"Земля і право"

1
4

Управління
53600,
(056) 389-16-50;
соціального Дніпропетровс
e-mail:
захисту
ька область, pokr.upszn@gmai
населення
Покровський
l.com
Покровської
район, смт.
райдержадміні Покровське,
страції
вул.. Соборна,
буд. 106

оренда

1
Відділ
5 агропромислов
ого розвитку та
майнових прав
Широківської
РДА

вул. Соборна,
Ліквідатор
нежитлове
буд. 115, смт відділу Оксана
вбудоване
Широке,
Голуб
приміщення
Широківський
0960719416,
р-н,
Economicashirrda
Дніпропетровс
@i.ua
ька обл., 53700

1
Відділ
6 агропромислов
ого розвитку та
майнових прав
Широківської
РДА

вул. Соборна,
Ліквідатор
нежитлове
буд. 115, смт відділу Оксана
вбудоване
Широке,
Голуб
приміщення
Широківський
0960719416,
р-н,
Economicashirrda
Дніпропетровс
@i.ua
ька обл., 53700

49004, м.
Дніпро
проспект
Олександра
Поля, 28-А

52600,
Дніпропетров
ська область,
Васильківськ
ий район,
смт.
Васильківка,
вул..
Больнична,
буд. 36
Головне
49006, м.
управління
Дніпро, вул.
Держпродспожив Філософська,
служби в
буд. 39-А
Дніпропетровські
й області

ФОП Халік
Андрій
Володимирови

Дніпропетров
ська обл.,
Криворізький
р-н, c.
Новопілля,
вул.
Косигіна, 2,
кв. 31, 53003
ФОП Косарєв Дніпропетров
Леонід Юрійович ська обл.,
Широківськи
й р-н, смт
Широке,
мікр-н
Фрунзенськи
й, 6, кв. 37,
53700

53600,
приміщення
Дніпропетровс загальною
ька область, площею 5,27
Покровський
м²,
район, смт.
Покровське,
вул.. Соборна,
буд. 106

1/2/2020

12/31/2
020

квартал

53600,
приміщення
Дніпропетровс загальною
ька область,
площею
Покровський
19,89 м²
район, смт.
Покровське,
вул.. Соборна,
буд. 106

1/2/2020

12/31/2
020

квартал

53600,
приміщення,
Дніпропетровс загальною
ька область,
площею
Покровський
19,89 м²
район, смт.
Покровське,
вул.. Соборна,
буд. 106

1/2/2020

12/31/2
020

рік

вул. Соборна,
буд. 115, смт
Широке,
Широківський
р-н,
Дніпропетровс
ька обл., 53700

Загальна
площа 30,31
кв.м. (у тому
числі площа
загального
користуванн
я 7,21 кв.м.)

5/10/2017

4/9/202
0

місяць

вул. Соборна,
буд. 115, смт
Широке,
Широківський
р-н,
Дніпропетровс
ька обл., 53700

Загальна
площа 16,15
кв.м. (у тому
числі площа
загального
користуванн
я 3,85 кв.м.)

10/22/2019

9/21/20
22

місяць

1
Відділ
7 агропромислов
ого розвитку та
майнових прав
Широківської
РДА
1
Відділ
8 агропромислов
ого розвитку та
майнових прав
Широківської
РДА
1
Відділ
9 агропромислов
ого розвитку та
майнових прав
Широківської
РДА
2
Відділ
0 агропромислов
ого розвитку та
майнових прав
Широківської
РДА

вул. Соборна,
буд. 115, смт
Широке,
Широківський
р-н,
Дніпропетровс
ька обл., 53700
вул. Соборна,
буд. 115, смт
Широке,
Широківський
р-н,
Дніпропетровс
ька обл., 53700
вул. Соборна,
буд. 115, смт
Широке,
Широківський
р-н,
Дніпропетровс
ька обл., 53700
вул. Соборна,
буд. 115, смт
Широке,
Широківський
р-н,
Дніпропетровс
ька обл., 53700

Ліквідатор
нежитлове
відділу Оксана
вбудоване
Голуб
приміщення
0960719416,
Economicashirrda
@i.ua
Ліквідатор
нежитлове
відділу Оксана
вбудоване
Голуб
приміщення
0960719416,
Economicashirrda
@i.ua
Ліквідатор
нежитлове
відділу Оксана
вбудоване
Голуб
приміщення
0960719416,
Economicashirrda
@i.ua
Ліквідатор
відділу Оксана
Голуб
0960719416,
Economicashirrda
@i.ua

нежитлове
вбудоване
приміщення
(гараж)

ТОВ "ЮРІСТЕК
ГРУП"

м. Кривий
вул. Соборна,
Ріг, вул.
буд. 115, смт
Пожарського,
Широке,
37, 50001
Широківський
р-н,
Дніпропетровс
ька обл., 53700
ТОВ "Терра
Дніпропетров вул. Соборна,
Альянс Капітал"
ська обл.,
буд. 115, смт
Широківськи
Широке,
й р-н, смт Широківський
Широке, вул.
р-н,
Соборна, 115 Дніпропетровс
ька обл., 53700
ФОП
Дніпропетров вул. Соборна,
Радковський
ська обл.,
буд. 115, смт
Андрій
Широківськи
Широке,
Вікторович
й р-н, смт Широківський
Широке, вул.
р-н,
Леніна, 135, Дніпропетровс
кв. 4, 53700 ька обл., 53700
Рєпін Віталій Дніпропетров вул. Соборна,
Миколайович
ська обл.,
буд. 115, смт
Широківськи
Широке,
й р-н, смт Широківський
Широке, вул.
р-н,
Леніна, 156а, Дніпропетровс
кв. 17, 53700 ька обл., 53700

Загальна
площа 24,8
кв.м. (у тому
числі площа
загального
користуванн
я 5,9 кв.м.)
Загальна
площа 27,95
кв.м. (у тому
числі площа
загального
користуванн
я 4,17 кв.м.)
Загальна
площа 27,95
кв.м.

10/22/2019

9/21/20
22

місяць

10/22/2019

21.09.2
022

місяць

12/8/2015

10/7/20
21

місяць

Загальна
площа 23,3
кв.м.

12/8/2015

10/7/20
21

місяць

Заступник директора департаменту
Дніпропетровської обласної державної адміністрації
Олексій ПСАРЬОВ

