
 

УКРАЇНА 

ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА 

АДМІНІСТРАЦІЯ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

02.08.2013 р. № 420 

 

Про передачу в оренду нежитлових 

приміщень комунальної власності 

територіальної громади міста Києва 

єдиним претендентам на право оренди 

 

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 об’єкти оренди подано по одній заяві, на виконання п. 1.1.3 

протоколу засідання постійної комісії Київської міської ради з питань власності 

від 09.07.2013 № 154: 

1. Укласти в установленому порядку договори оренди нежитлових 

приміщень комунальної власності територіальної громади міста Києва з єдиними 

претендентами на право оренди згідно з додатком. 

2. Забезпечити в установленому порядку оприлюднення цього 

розпорядження на офіційному веб-сайті Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації. 

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови 

Короткіх Г. А. 

 

 

 

Голова С. Кравченко



Додаток до розпорядження 

Дніпровської районної в місті 

Києві державної адміністрації 

02.08.2013 № 420 

 

Перелік нежитлових приміщень  

комунальної власності територіальної громади міста Києва, які передаються в оренду  

за результатами вивчення попиту на об’єкти оренди єдиним претендентам на право оренди 
 

№ 

п/п 

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 

Ставка 

орендної 

плати 

Місячна 

орендна плата 

без ПДВ у грн. 

Строк на 

який 

укладається 

договір 

оренди 
1 2 3 4 5 6 7 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ – ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ – КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КЕРУЮЧА ДИРЕКЦІЯ ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА» 

1.  ФІЗИЧНА ОСОБА-

ПІДПРИЄМЕЦЬ 

ВОРОБЙОВ ІГОР 

ГЕННАДІЙОВИЧ 

 

Форма власності – 

приватна 

Форма фінансування – 

госпрозрахункова 

БАЖОВА ВУЛ., 5 

 

Загальна площа, кв. м – 74,50 

РОЗМІЩЕННЯ СУБ’ЄКТА 

ГОСПОДАРЮВАННЯ, ЩО 

ЗДІЙСНЮЄ ПОБУТОВЄ 

ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕННЯ  

(ремонт інших побутових виробів і 

предметів особистого вжитку) 

 

Підвал 

Площа, кв. м – 74,50 

5 % 1366,67 
2 роки 364 

дні 

2.  ГРОМАДСЬКА 

ОРГАНІЗАЦІЯ 

«КІНОЛОГІЯ 

РОЗВИТОК» 

 

Форма власності – 

комунальна 

Форма фінансування – 

змішана 

ПОПУДРЕНКА ВУЛ., 28 

 

Загальна площа, кв. м – 78,10 

РОЗМІЩЕННЯ ГРОМАДСЬКОЇ 

ОРГАНІЗАЦІЇ  

(статутна діяльність) 

 

Підвал 

Площа, кв. м – 50,00 

 

Площа, кв. м – 28,10 

 

 

 

 

 

1 грн. на рік 

 

4 % 

 

 

 

 

 

1 грн. на рік 

 

621,67 

2 роки 364 

дні 



 

Продовження додатка 
1 2 3 4 5 6 7 

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ – УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ДНІПРОВСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

3.  ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ЛАСПІ» 

 

Форма власності – 

приватна 

Форма фінансування – 

госпрозрахункова 

ЕНТУЗІАСТІВ ВУЛ., 11/3 

 

Загальна площа, кв. м – 15,60 

РОЗМІЩЕННЯ ПРИВАТНОГО 

НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ, ЩО 

ЗДІЙСНЮЄ ОСВІТНЮ 

ДІЯЛЬНІСТЬ  

(проведення занять з англійської 

мови, логіки, і хореографії з дітьми 

дошкільного віку) 

(погодинно) 

 

2 поверх 

Площа, кв. м – 15,60 

3 % 

Тижнева 

орендна у грн. 

6,00 

(Пн. - Пт.: 15:00-

17:00 год.) 

2 роки 364 

дні 

4.  ПРИВАТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО 

«РОЗВИТОК–АВТО» 

 

Форма власності – 

приватна 

Форма фінансування – 

госпрозрахункова 

КАУНАСЬКА ВУЛ., 2 

 

Загальна площа, кв. м – 81,76 

ІНШЕ ВИКОРИСТАННЯ 

НЕРУХОМОГО МАЙНА 

(курси з проведення навчання водіїв) 

 

(погодинно) 

1 поверх 

Площа, кв. м – 66,58 

 

 

 

 

 

(постійно) 

1 поверх 

Площа, кв. м – 15,18 

15 % 

Тижнева 

орендна у грн. 

533,46 

з врахуванням 

добової орендної 

плати  
(Пн., Ср.: 17:00-

21:00 год. 

Вт., Чт., Пт.: 

16:00-21:00 год.) 

 

Добова орендна 

плата у грн.  

(Сб.) 

242,74 

 

1328,25 

2 роки 364 

дні 

 

 

 

В.о. керівника апарату  В. Муренко 
 


