ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА
АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
10. 0. 2013 р.

№2

Про продовження строку дії договорів
оренди та внесення змін до істотних
умов договорів оренди нерухомого
майна
комунальної
власності
територіальної громади міста Києва,
переданого до сфери управління
Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації
Відповідно до законів України «Про місцеві державні адміністрації»,
«Про оренду державного та комунального майна», розпорядження
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 31.01.2011 р. № 121 «Про реалізацію районними в місті
Києві державними адміністраціями окремих повноважень», підпункту 12.9
пункту 12 Положення про оренду майна територіальної громади міста Києва,
затвердженого рішенням Київської міської ради від 22.09.2011 р. № 34/6250
(із змінами та доповненнями), враховуючи протокол засідання постійної
комісії Київської міської ради з питань власності від 04.12.2012 № 136:
1. Подовжити строк дії договорів оренди нерухомого майна шляхом
укладення додаткових угод із суб’єктами господарювання згідно з додатком 1.
2. Балансоутримувачам нежитлових приміщень комунальної власності
територіальної громади міста Києва, переданих до сфери управління
Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації, здійснити
перерахунок орендної плати в установленому порядку з дати, зазначеної в
додатку 1.
3. Балансоутримувачу – комунальному підприємству «Керуюча дирекція
Дніпровського району» укласти додаткові угоди щодо внесення змін до
істотних умов договорів оренди нерухомого майна комунальної власності
територіальної громади міста Києва згідно з додатком 2.

4. Забезпечити в установленому порядку оприлюднення цього
розпорядження на офіційному веб-сайті Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації.
5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника
голови Короткіх Г.А.

Голова

О. Шевчук

Додаток 1 до розпорядження
Дніпровської районної в місті
Києві державної адміністрації
Від10.01.2013 р. № 2
ПЕРЕЛІК
нежитлових приміщень територіальної громади міста Києва, договори оренди яких пропонується продовжити на новий строк

№
п/п

1

Повна назва орендаря, його
форма власності та форма
фінансування

Адреса об’єкта нерухомості
та загальна площа

Призначення, характеристика
об’єкта оренди та орендована
площа, кв. м
Інформація про договір оренди

Ставка
орендної
плати

Місячна
орендна плата
без ПДВ у грн.

Строк, на який
подовжується
договір
оренди

2

Дата, з якої
необхідно
зробити
перерахунок
орендної
плати
8

3
4
5
6
7
ОРЕНДОДАВЕЦЬ – ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
БАЛАНСОУТРИМУВАЧ – КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО УТРИМАННЮ ЖИТЛОВОГО ГОСПОДАРСТВА ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА
Державне підприємство
БУЛЬВ. ПЕРОВА, 16-А, кв. 52 інше використання нерухомого
15 %
2885,39
1.
2 роки 364
25.06.2012
"Український державний центр
радіочастот"
Форма власності – державна
Форма фінансування госпрозрахункова

Загальна площа, кв. м – 33,70

майна(розміщення
радіоконтрольного пункту)
9 поверх
Площа, кв. м - 33,70

Договір № 1110 від 20.07.2009

2.

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ – УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ДНІПРОВСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
Приватне підприємство "Клуб
ПРОСП. ВОЗЗ’ЄДНАННЯ,
фізкультурно-спортивний заклад,
3%
31,46
2 роки 364
"Люпус"
Форма власності - приватна
Форма фінансування госпрозрахункова

12-В
НБк - 4-поверховий,
ЗСШ № 167,
Площа, кв. м — 3311,1

діяльність спрямована на проведення
занять різними видами спорту
(погодинно)
1 поверх
Площа, кв.м - 184,53

Договір № 1540 від 01.04.2010

(Вт., Чт. - 17.0018.30 год.,
Сб.- 13.30-15.00
год.)

01.04.2012

3.

Приватне підприємство "Клуб
"Люпус"
Форма власності - приватна
Форма фінансування госпрозрахункова

ВУЛ. ЕНТУЗІАСТІВ,29/3
НБк - 4-поверховий,
Гімназія № 136,
Площа, кв. м — 5747,0

4.

Приватне підприємство "Клуб
"Люпус"
Форма власності - приватна
Форма фінансування госпрозрахункова

ВУЛ. СЕРАФІМОВИЧА, 9-А
НБк - 4-поверховий,
Гімназія № 191,
Площа, кв. м — 6093,0

5.

Приватне підприємство "Клуб
"Люпус"
Форма власності - приватна
Форма фінансування госпрозрахункова

ВУЛ. БЕРЕЗНЯКІВСЬКА, 30Б
НБк - 3-поверховий,
Гімназія № 30,
Площа, кв. м — 6881,7

фізкультурно-спортивний заклад,
діяльність спрямована на проведення
занять різними видами
спорту(погодинно)
підвал
Площа, кв.м - 167,93

Договір № 1539 від 01.04.2010
фізкультурно-спортивний заклад,
діяльність спрямована на проведення
занять різними видами спорту
(погодинно)
1 поверх
Площа, кв.м - 285,00

Договір № 1537 від 01.04.2010
фізкультурно-спортивний заклад,
діяльність спрямована на проведення
занять різними видами спорту
(погодинно)
1 поверх
Площа, кв.м - 317,55

3%

97,34(Пн., Ср., Пт.
- 16.00-19.00
год.,Вт., Чт.18.00-19.30 год.,
Сб. - 16.00-17.30
год.)

2 роки 364

01.04.2012

3%

49,86
(Пн., Ср., Пт. 18.30-20.00 год.)

2 роки 364

01.04.2012

3%

109,35
(Пн., Ср., Пт. 17.00-20.00 год.)

2 роки 364

01.04.2012

Договір № 1538 від 01.04.2010

6.

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ – КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ № 2
ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА»
Комунальне підприємство
ПР-Т ПАВЛА ТИЧИНИ, 22
розміщення аптек КП "Фармація"
4%
811,93
2 роки 364
01.04.2012
"Фармація"

Форма власності - комунальна
Форма фінансування госпрозрахункова

НБк - 4-поверховий
Поліклініка
Площа, кв. м – 4459,00

1 поверх
Площа, кв. м - 28,00

Договір № 2812/8 від 24.09.2008

Керівник апарату

А. Павленко

Додаток 2 до розпорядження
Дніпровської районної в місті
Києві державної адміністрації
Від10.01.2013 р. № 2
ПЕРЕЛІК
нежитлових приміщень комунальної власності територіальної громади міста Києва,
в договори оренди яких погоджено внести зміни істотних умов

№
п/п

Повна назва орендаря

Адреса, загальна площа
нежилого приміщення та
договір оренди

Призначення, характеристика об’єкта
оренди та орендована площа, кв. м

Ставка
орендної плати

Місячна орендна
плата без ПДВ
у грн.

Дата, з якої
необхідно
зробити
перерахунок
орендної
плати

2306,66

04.12.2012

ОРЕНДОДАВЕЦЬ – ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
БАЛАНСОУТРИМУВАЧ – КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КЕРУЮЧА ДИРЕКЦІЯ ДІНПРОВСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА»
Фізична особа-підприємець
ПЕРОВА БУЛЬВ., 40
розміщення торгівельного об’єкту з продажу
1
Есхакзай
Загальна площа кв. м – 33,00 непродовольчих товарів

2

Форма власності - приватна
Форма фінансування госпрозрахункова

Договір № 1165 від 01.09.2009
діє до 23.10.2013

Фізична особа-підприємець Салєєва
Тетяна Володимирівна

ВУЛ. ЕНТУЗІАСТІВ, 7
площа — 18,96 кв.м

Форма власності - приватна
Форма фінансування госпрозрахункова

Договір № 2083 від 22.11.2010
діє до 28.07.2013

(магазин)
1 поверх
Площа, кв. м – 33,00

розміщення суб’єкту господарювання, що
здійснює побутове обслуговування
населення
(ательє з ремонту одягу)
Площа, кв.м - 10,00
розміщення торгівельного об’єкту з продажу
непродовольчих товарів
(відділ з продажу товарів для рукоділля)
Площа, кв.м - 8,96

18%

5%

163,55

04.12.2012

18%

527,54
691,09

Загальна площа - 18,96

Керівник апарату

А. Павленко

