ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА
АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
13.06.2013 р.
Про надання в оренду нежитлових
приміщень
комунальної
власності
територіальної громади міста Києва, що
передані
до
сфери
управління
Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації

№ 318

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
№ 121 «Про реалізацію районними в місті Києві державними адміністраціями
окремих повноважень», підпункту 4.11 пункту 4 Положення про оренду
майна територіальної громади міста Києва, затвердженого рішенням
Київської міської ради від 22.09.2011 № 34/6250 (із змінами та
доповненнями), з метою ефективного використання нежитлових приміщень
комунальної власності територіальної громади міста Києва та враховуючи,
що за результатами вивчення попиту на кожен об’єкт оренди подано одну
заяву, на виконання протоколу засідання постійної комісії Київської міської
ради з питань власності від 29.05.2013 № 150:
1. Надати в оренду нежитлові приміщення комунальної власності
територіальної громади міста Києва, що передані до сфери управління
Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації, за результатами
вивчення попиту з єдиними претендентами та укласти в установленому
порядку договори оренди згідно з додатком 1.
2. На підставі відповідного рішення Київської міської ради укласти в
установленому порядку договори оренди нежитлових приміщень
комунальної власності територіальної громади міста Києва, переданих до
сфери управління Дніпровської районної в місті Києві державної
адміністрації згідно з додатком 2.
3. Забезпечити в установленому порядку оприлюднення цього
розпорядження на офіційному веб-сайті Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації.
4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника
голови Короткіх Г. А.
Голова

С. Кравченко

Додаток 2 до розпорядження Дніпровської районної в місті
Києві державної адміністрації
від 13.06.2013 № 318

Нежитлові приміщення територіальної громади міста Києва,
які передаються в оренду єдиним претендентам на право оренди (понад 100 кв. м)
за відповідним рішенням Київської міської ради
№
п/п

Повна назва орендаря, його
форма власності та форма
фінансування

1

2

1

Адреса об’єкта
нерухомості

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

Ставка орендної
плати у %

Місячна орендна
плата у грн.
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6
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Строк, на який
укладається
договір оренди
7

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ – КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КЕРУЮЧА ДИРЕКЦІЯ ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА»
ТОВАРИСТВО З
ГАГАРІНА ЮРІЯ
РОЗМІЩЕННЯ СУБ’ЄКТА
ОБМЕЖЕНОЮ
ПРОСП., 14
ГОСПОДАРЮВАННЯ, ЩО
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БІС
ЗДІЙСНЮЄ ПОБУТОВЕ
СЕРВІС»
Площа, кв. м – 432,35
ОБСЛУГОВУВАННЯ
Форма власності – приватна
НАСЕЛЕННЯ
Форма фінансування –
(сервісний центр для надання
5%
4800,31
2 роки 364 дні
госпрозрахункова
послуг населенню по ремонту
комп’ютерів та периферійного
устаткування)
Підвал
Площа, кв. м – 230,20

2

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ – КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ №4
ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА»
КОМУНАЛЬНЕ
ГАГАРІНА ЮРІЯ
РОЗМІЩЕННЯ ЗАКЛАДУ
НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПРОСП., 20
ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
ПІДПРИЄМСТВО
(розміщення філії № 4)
«КОНСУЛЬТАТИВНОПлоща, кв. м – 321,30
ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР
1 поверх
ДИТЯЧИЙ
Площа, кв. м - 137,30
1 грн. на рік
1 грн. в рік
2 роки 364 дні
ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ
М. КИЄВА»
Форма власності – комунальна
Форма фінансування –
бюджетна

В. о. керівника апарату

В. Муренко

Додаток 1 до розпорядження Дніпровської районної в місті
Києві державної адміністрації
від 13.06.2013 № 318

Перелік
нежитлових приміщень територіальної громади міста Києва,
які передаються в оренду єдиним претендентам на право оренди (до 100 кв. м)

№ п/п

Повна назва орендаря, його
форма власності та форма
фінансування

Адреса об’єкта нерухомості

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

Ставка орендної
плати у %

Місячна орендна
плата у грн.

Строк, на який
укладається
договір оренди
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1

2

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ – УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ДНІПРОВСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
ФІЗИЧНА ОСОБАВОЗЗ`ЄДНАННЯ ПРОСП., 10-А РОЗМІЩЕННЯ СУБ`ЄКТА
Тижнева орендна
ПІДПРИЄМЕЦЬ
ГОСПОДАРЮВАННЯ, ЯКИЙ
плата у грн.
СЕБЕСЕВИЧ ОЛЬГА
Площа, кв. м – 1985,00
ЗДІЙСНЮЄ ОСВІТНЮ
91,19
МИКОЛАЇВНА
ДІЯЛЬНІСТЬ
з врахуванням
(заняття в дитячій студії з
добової орендної
Форма власності – приватна
естрадно-циркового
плати
3%
2 роки 364 дні
Форма фінансування –
мистецтва)
(Вт, Чт – 16.00 –
госпрозрахункова
17.30 год.,)
1 поверх
Площа, кв. м – 71,70
Добова орендна
плата у грн. (Сб)
78,86
ФІЗИЧНА ОСОБАМИРУ ПРОСП., 10
РОЗМІЩЕННЯ СУБ`ЄКТА
ПІДПРИЄМЕЦЬ
ГОСПОДАРЮВАННЯ, ЩО
ГУЗОВСЬКА ОКСАНА
Площа, кв. м – 2212,00
ЗДІЙСНЮЄ ОСВІТНЮ
ІВАНІВНА
ДІЯЛЬНІСТЬ
(організація виховного та
Форма власності - приватна
навчального процесу дітей
3%
1426,75
2 роки 364 дні
Форма фінансування дошкільного віку за
госпрозрахункова
вальдорфською методикою)
2 поверх
Площа, кв. м – 98,40

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ – КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ № 2 ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ
М. КИЄВА»

МАЛЕ ПРИВАТНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
«СВІТЛАНА»
3

Форма власності – приватна
Форма фінансування –
госпрозрахункова

В. о. керівника апарату

ТИЧИНИ ПАВЛА ПРОСП., 22
Площа, кв. м – 4414,00

РОЗМІЩЕННЯ
ПРИВАТНОГО ЗАКЛАДУ
ОХОРОНИ ЗДОРОВ`Я
(медична практика)
1 поверх
Площа, кв. м – 26,10

10%

1521,20

2 роки 364 дні

В. Муренко

