
№п/п адреса обєкта площа, кв.м Характиеристика обєкта

1 вул. Земського лікаря Лукашевича,10 293,5
нежитлові приміщення першого поверху та підвалу (літ.Б,Б1-2) загальною 

площею 293,5

2 вул. Фортечна,71 104,8
нежитлове приміщення №126 підвалу (літ.А-9) загальною площею 104,8 кв.м 

у складі приміщень №№1-11

3 бул. Будівельників,17 40,7
Нежитлове приміщення ХХХ першого поверху (літ.А-9) загальною площею 

40,7 кв.м

4 вул. Новгородська, 4а 32,24
частина будівлі (літ. А) №1-23,8 кв.м, та місця загального користування 

№№1,2,5,6-8, 44 кв.м

5 вул. 12 квітня, 25а 12,1
приміщення XV підвального поверху (літ. А-5) кімната №21-10,3 кв.м, місця 

загального користування №1-1,2 кв.м, №№2,3-0,6 кв.м

6 пр. Собороний, 192 197,2 нежитлове приміщення № ХХ  напівпідвалу (літ. А-5) 

7 Олімпійська,12 155,1 нежитлове приміщення № 105 першого поверху (літ.А-6)

8 вул. Історична,106 57,4
нежитлові приміщення першого поверху (літ.А-5), а саме: приміщення 

№122,XIY,XY,XYI та місця загального 

9 пр. Соборний,129 42,35 Нежитлове приміщення №23 напівпідвалу (літ.А-5)

Перелік вільних приміщень, які перебувають на балансі КП  "ВРЕЖО №7"



10 вул. Аваліані,15 66,5 Нежитлове приміщення №103 цокольного поверху (літ.А-5)

11 вул. Тополіна,35 71,2 Нежитлове приміщення підвалу (літ.А-2)

12 вул. Поштова,163 57,8 Нежитлове приміщення №68 цокольного поверху (літ.А-5)

13 вул. Штурмова,3 84,23 Нежитлове приміщення підвалу (літ.А-5)

14 вул. Запорізького козацтва,27 26,4 Нежитлове приміщення №218 поверху (літ. А-5)

15 вул. Тенісна,17 84,4 частина н/п №81 підвалу (літ. А-5), у складі кімнат №№11-22

16 вул. Дослідна станція, 76 91,8
частина приміщення №59 першого поверху (літ. А-5), у скдаді приміщень  №2-

1, №2-3 , №2-4 

17 вул. Електрична,249 25,1 Нежитлове приміщення першого поверху

18 вул. Чумаченка,25б 58,43
нежитлове приміщення цокольного поверху (літ.А-9) у складі: №1-42,0 кв.м, 

№2 - 12,77 кв.м, №3 - 2,16 кв.м, №4 - 1,5 кв.м

19 вул. Сеченова,25б 56,3 нежитлове приміщення першого поверху VIIІ (літ.А-9), а саме: №1,2,3,4,5,6,7

20 вул. Рекордная, 39 46,4
частина нежитлового приміщення першого поверху (літ.А-5) у складі кімнати 

№№200,200А та частини коридору №170

21 вул. Василя Сергієнка,23 14,1
Нежитлове приміщення ХХ  І поверху (літ.А-9) у складі: кімната №№1,2, 

туалет №3



22 вул. Світля, 4 103 Нежитлове приміщення  ІІ напівпідвалу  (літ. А-9)

23 бул. Гвардійський,143 84,5 Нежитлове приміщення №82 напівпідвалу (літ.А-5)

24 пр. Соборний,232 105,6 Нежитлове приміщення XXIV підвалу (літ. А-5,4,3)

25 вул. Патріотична, 52 138,84 Нежитлове приміщення напівпідвалу (літ.А', А'')

26 вул. Покровська, 10 110, 9
Частина нежитлового приміщення № ІІІ ускладі кімнат №№ 12-16 першого 

поверху (літ. А-3)

27 вул. Вороніхіна,8 122,6
частина нежитлового приміщення №33 підвалу (літ.А-4) у складі приміщень 

№№2,4,17,18,19,20 та місця загального

28 вул. Миколи Корищенка,30а 58,99
частина нежитлового приміщення І підвалу (літ.А-5), у складі кімнат №№8,9 

та місць загального користування №№1,2,6,7

29 вул. Василя Сергієнка,68 17,1 Нежитлове приміщення  Х, ІХ  першого поверху (літ.А-9)



№п/п адреса обєкта площа, кв.м Характиеристика обєкта
вхід до 

приміщення
1 Фортечна 88  212,8 нежитлове приміщення №145 цокольного поверху (літ.А-9) окремий

2 вул. Леоніда Жаботинського,  5-а 62,9 нежитлове приміщення ХІІ підвалу (літ.А-5) окремий

3 вул. Поштова, 32-а 70,65 нежитлове приміщення цокольного поверху

4 вул. Жуковського, 44-б 22
частина нежитлового приіщення №1 цокольного поверху (літ.Б) , а 

саме кімната №5 та частина коридору №1
вхід окремий

5 вул. Юності, 59 93,34
нежитлове приміщення № 72 підвалу (літ.А-5) №№8,9,6,5 та місця 

загального користування№1,3

сумісний з 

власником та 

електрощитова 

будинку

6 Павлокічкаська, 59 56,1 Нежитлове приміщення підвалу (літ.А-3) через підїзд

7 Рубана, 13 10,7 Нежитлове приміщення №180 першого поверху (літ.А-9) окремий вхід

8 Рубана, 18 12,6 приміщення № 161 першого поверху (літ.А-10) окремий вхід

9 вул. Незалежної України, 54 182,5 н/п № 29 підвалу (літ.А-3) окремий

10 вул. Незалежної України, 42-а 82,49 частина нежитлового приміщення ХІІ підвалу (літ.А-5)
вхід загальний з 

іншими субєктами

11 вул. Перспективна, 37 132,45 нежитлове приміщення першого поверху (літ.А-3) окремий

12 вул. Павлокічкаська, 52 56,3 нежитлові приміщення №№ 13,15 підвалу (літ.А-2) окремий

13 пр. Металургів,5 31,8 частина нежитлових приміщень №№42,46 підвалу (літ.А-4) через підїзд

14 вул. Незалежної України, 22 36 нежитлове приміщення І підвалу (літ.А-5) вхід окремий

15 вул. Незалежної України,  42-а 193,9 нежитлове приміщення ХІ підвалу (літ. А-4)

16 вул. Патріотична,  32 47,2 нежитлове приміщення підвалу (літ. А-5) загальний

17 вул. Жуковського, 82 144,65 нежитлове приміщення Х підвалу (літ.А-4)

18 вул. Тенісна, 4 154,4 нежитлове приміщення підвалу (літ.А-3)

19 вул. Штурмова, 3 87,2 нежитлового приміщення напівпідвалу (літ. А-5) вхід з підїзд

20 вул. Гоголя, 143 64,5
частина нежитлового приміщення №1 першого поверху (літ. А-5) у 

складі кімнат №№4,5,6,8
вхід через підїзд

Перелік обєктів права комунальної власності які є вільними



21 вул. Верхня,10 28,8 нежитлове приміщення XVI підвалу (літ. А-3) вхід через підїзд

22 вул. Покровська, 37-А 39,1 нежитлове приміщення напівпідвалу (літ.А-1) окремий 

23 вул. Нижньодніпровська, 14а 73,93 нежитлове приміщення  ІІІ підвалу (літ. А-5) 

24 вул. Незалежної України 90а 129,78 нежитлове приміщення №45 підвалу (літ. А-5) 

25 вул Чумаченко 25а 100,14 нежитлове приміщення ХХХІ першого поверху (літ. А-9)
сумісний з іншими 

організаціями

26 бул. Шевченка, 27 44,55 нежитлове приміщення напівпідвалу (літ. А-4) вхід через підїзд

27 вул. Незалежної України 80а 73,3 нежитлове приміщення №161 першого поверху (літ. А-5) вхід через підїзд

28 вул. Леоніда Жаботинського, 20 74 нежитлове приміщення підвалу окремий

29 вул. Незалежної України,84-а 24,6 нежитлове приміщення № Х підвалу (літ. А-4) вхід черех підїзд

30 бул. Гвардійський,145 41,6
Нежитлове приміщення №77 цокольного поверху (літ.А-5) у складі: 

кабінет №4, частина місць загального користування №№1,2,10,11
окремий

31 бул. Центральний,24 7,4 Нежитлове приміщення першого поверху (літ.А-13) загальний

32 вул. Нижньодніпровська,4 44 Нежитлове приміщення  цокольного поверху (літ.А-8)
разом іншим 

орендарем

33 вул. Якова Новицького,10 263,51
Нежитлове приміщення ІІ підвалу (літ.А-5) у складі кімнат 

№№1,2,4,5,6

34 вул. Миколи Корищенка,28 64,2 Нежитлове приміщення напівпідвалу (літ. А-5) окремий

35 вул. Незалежної України, 42а 126,09
Нежитлове приміщення ХІІ підвалу (літ. А-4) у складі приміщень 

№№5-13 включно, №№15-17

36 вул. Незалежної України,6 122,4 нежитлове приміщення підвалу (літ.А-5)

37 вул. Поштова,165 46,8 нежитлове приміщення ХІV цокольного поверху (літА-5) окремий

38 пр. Соборний,91 45 нежитлове приміщення цокольного поверху будівлі (літ.А-6,А1)

39 вул. Харчова,3б 48,8 нежитлове приміщення IV цокольного поверху (літ.А-5)

40 вул. Гоголя, 143 27,37

Частина нежитлового приміщення напівпідвалу №346 підвалу (літ.А-

5) загальною площею 27,37кв.м у складі приміщення №9  та частини  

місць загального користування - коридору №8 

41 вул. Гоголя,143 86,2 Частина нежитлового приміщення №346 підвалу №№1-3, 3а, 11



42 вул. Незалежної України,21 13,09
Частина нежитлового приміщення XV;частина коридору №1; 

частина сходової клітини II підвалу (літ.А-3) 

43 вул. Поштова,159б 18,5
частина нежитлового приміщення № 269 першого поверху (літ.А-5) 

у складі кімнати № 68

44 бул. Вінтера,24 108,75 нежитлове приміщення підвалу (літ.А-4)

45 бул. Вінтера,24 37,27 нежитлове приміщення підвалу (літ.А-4)

46 вул. Василя Сергієнка,15 232,8 нежитлове приміщення ХIX першого поверху (літ.А-9)

47 вул. Героїв 93-ї бригади, 40а 34,7 нежитлове приміщення №80 першого поверху (літ. А-14) 

48 вул. Сталеварів,25 36,4 нежитлове приміщення №54  підвалу (літ А-5)

49 вул. Героїв 93-ї бригади, 15 15,4
нежитлове приміщення №289 першого поверху (літ.А-9) у складі 

кімнат №№1,2

50 вул. Василя Сергієнка,20 11,9 нежитлове приміщення першого  поверху (літ.А-9)

51 вул. Калнишевського,6 15,15 нежитлове приміщення №148 першого поверху (літ.А-10)

52 вул. Штурмова,5 9,4 нежитлове приміщення першого поверху (літ.А-9)

53 Рубана, 21 10,3 нежитлове приміщення № 252 першого поверху (літ.А-9) окремий вхід

54 вул. Новгородська, 15 38,5 нежитлове приміщення ХІХ першого поверху (літ.А-9) загальний 

55 Курузова, 11 16,5 частина приміщення № 287 першого поверху (літ.А-9)
окремий та з 

підїзду

56 вул. Воронезька, 14а 14,7
частина нежитлового приміщення першого поверху (літ. А-9) у 

складі №№ 1,2
окремий 

57
вул. Космічна, 124/ вул. 

Чумаченка, 1
28

частина нежитлового приміщення першого поверху (літ.А-9) у 

складі кімнат №№15,17 та частини коридорів №№13,16 
вхід окремий

58 вул. Товариська,66а 15,8 нежитлове приміщення першого поверху (літ.А-9)

При розгляді питань щодо передачі в оренду вказаного майна можливе додаткове вивчення матеріалів щодо статусу цих приміщень. 

Зазначений перелік підлягає періодичному коригуванню та періодично змінюється.


