ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА
АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
10.09.2013

№ 518

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
№ 121 «Про реалізацію районними в місті Києві державними адміністраціями
окремих повноважень», пункту 12 Положення про оренду майна територіальної
громади міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від
22.09.2011 №34/6250, на виконання пунктів 1.3.6, 1.3.10 протоколу засідання
постійної комісії Київської міської ради з питань власності від 05.08.2013 № 156,
пункту 1.4.1 протоколу засідання постійної комісії Київської міської ради з
питань власності від 19.08.2013 № 157:
1. Продовжити строк дії договору оренди нерухомого майна на 2 роки 364
дні шляхом укладення додаткової угоди із суб’єктом господарювання згідно з
додатком 1.
2. Управлінню освіти Дніпровської районної в місті Києві державної
адміністрації:
здійснити перерахунок орендної плати в установленому порядку з дати,
зазначеної в додатку 1.
укласти додаткові угоди про 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, 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 1 до розпорядження Дніпровської районної в
місті Києві державної адміністрації
від _______________ № ________
Нежитлових приміщення
комунальної власності територіальної громади міста Києва, щодо яких погоджено продовжити термін дії договору оренди на новий строк

№
п/п

1

1.

Повна назва орендаря, його
форма власності та форма
фінансування

Адреса та характеристика
об’єкта нерухомості

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

Ставка
орендної
плати у %

Тижнева орендна
плата
у грн.

Строк, на
який
подовжується
договір
оренди

5
3
4
6
7
ОРЕНДОДАВЕЦЬ - ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
БАЛАНСОУТРИМУВАЧ – УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ДНІПРОВСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
ФІЗИЧНА ОСОБАОКІПНОЇ РАЇСИ ВУЛ., 6
СУБ’ЄКТ ГОСПОДАРЮВАННЯ,
ПІДПРИЄМЕЦЬ
ЩО ЗДІЙСНЮЄ ОСВІТНЮ
КУПОВИХ ВОЛОДИМИР
Дніпровський район,
ДІЯЛЬНІСТЬ
ІЛЛІЧ
НБк – 4-поверховий,
(проведення занять з дітьми
32,49
ЗНЗ № 128
драматичного гуртка)
Форма власності - приватна
Площа, кв. м - 5497,50
(погодинно)
3%
(Ср: 19.30-21.45
2 роки 364 дні
Форма фінансування год.;
госпрозрахункова
4 поверх
Пт: 19.30-21.45 год.)
Площа, кв. м - 150,00
2

Договір від 22.02.2010 № 1457

В. о. керівника апарату

В. Муренко

Дата, з якої
необхідно
зробити
перерахунок
орендної
плати
8

01.04.2012

Додаток 2 до розпорядження Дніпровської районної в
місті Києві державної адміністрації
від _______________ № ________
Перелік
нежитлових приміщень комунальної власності територіальної громади міста Києва, щодо яких погоджено внесення змін до істотних умов договорів оренди

№
п/п
1

1.

Повна назва орендаря, його
форма власності та форма
фінансування

Інформація про договір оренди

Ставка
орендної
плати у %

Місячна орендна плата
у грн.

5
3
4
6
ОРЕНДОДАВЕЦЬ - ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
БАЛАНСОУТРИМУВАЧ – УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ДНІПРОВСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
ГРОМАДСЬКА ОГАНІЗАЦІЯ
ВЕРХОВНОЇ РАДИ
РОЗМІЩЕННЯ СПОРТИВНОГО
Тижнева орендна плата, у грн.
«СПОРТИВНО-ОЗДОРОВЧИЙ
БУЛЬВ., 7-А
КЛУБУ
195,18
КЛУБ «КИЇВ-2000»
з урахуванням добової
Дніпровський район
(погодинно)
орендної плати
Форма власності - приватна
НБк - 2-поверховий
Форма фінансування Початкова школа ЗНЗ № 148 1 поверх
(Пн- Пт - 15.00-20.30 год.)
3%
госпрозрахункова
Площа, кв. м – 4487,5
Площею , кв. м - 79,86
Добова орендна плата
у грн. за 1 добу
Договір № 208/1 від 08.01.2008,
56,89
додаткова угода від 08.02.2013
(Сб, Нд)
№ 208/1/2-1
2

ФІЗИЧНА ОСОБАПІДПРИЄМЕЦЬ ТОВБЕР
ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА
Форма власності - приватна
Форма фінансування госпрозрахункова
2.

Адреса та характеристика
об’єкта нерухомості

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

ДАВИДОВА ОЛЕКСІЯ
БУЛЬВ., 17
Дніпровський район,
НБк - 3-поверховий
ЗНЗ № 182
Площа, кв.м - 4437,90

РОЗМІЩЕННЯ СУБ`ЄКТА
ГОСПОДАРЮВАННЯ, ЩО
ЗДІЙСЮЄ ОСВІТНЮ ДІЯЛЬНІСТЬ
(проведення занять з дітьми
хореографічного ансамблю "НьюАнс")
(погодинно)
2 поверх
Площа, кв. м – 130,40
Договір від 01.09.2010 № 1728,
додаткова угода від 08.02.2013
№ 1728/2-1

Дата, з якої
необхідно
зробити
перерахунок
орендної плати
7

з 01.06.2013

Тижнева орендна плата, у грн.
109,27
з урахуванням добової
орендної плати

3%

(Пн: 19.30-20.00 год.,
Вт: 18.15-20.00 год.,
Ср: 19.00-20.00 год.,
Чт:18.45-20.00 год.)
Добова орендна плата
у грн. за 1 добу
88,52
(Сб)

з 01.06.2013

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ
«КУЛЬТУРНОПРОСВІТНИЦЬКИЙ ЦЕНТР
«НОВЕ ЖИТТЯ»
Форма власності - приватна
Форма фінансування - змішана
3.

МИЛЬЧАКОВА
ОЛЕКСАНДРА ВУЛ., 5-А
Дніпровський район
НБк - 2 - поверховий
ДНЗ № 566
Площа, кв. м - 1836,00

РОЗМІЩЕННЯ ГРОМАДСЬКОЇ
ОРГАНІЗАЦІЇ
(розміщення центру денного
перебування дітей, хворих на
церебральний параліч та розміщення
методичного центру освітньої
програми «Відродження»)
1, 2 поверх
Площа, кв. м – 50,00

1 грн. на рік

1 грн. на рік

з 26.07.2012

Площа, кв. м – 404,00

1%

1 663,65

з 17.07.2013

2 912,24

з 01.11.2013

Загальна площа, кв. м – 454,00
Договір від 27.07.2009 № 1121,
додаткова угода від 17.07.2013
№ 1121/2-1

В. о. керівника апарату

В. Муренко

