
26 липня 2017 рік 

 
Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація оголошує про намір передати майно в оренду 

 

№ 

п/п 

Дані про об’єкт оренди 

Характе-

ристика 
Місцезнаходження 

Загальна 

площа, 

кв. м 

Запропонована заявником мета використання 

приміщення 

Строк оренди, 

запропонований 

заявником 

Орендна 

ставка 

Орендна 

плата за 1 

кв. м у 

грн. 

Розмір 

місячної 

орендної 

плати, у 

грн. 

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ - КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ З ОБСЛУГОВУВАННЯ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ  

ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА» (м. Київ, вул. Челябінська, 9-Г, тел. 517-74-11) 

1. Напівпідвал Харківське шосе, 7 88,15 

Розміщення складу (21,30 кв. м) 

Інше використання нерухомого майна  

(виробництво кондитерських виробів) – 66,85 кв. м 

2 роки 364 дні 

Станом на 31.05.2017 

8% 

15% (коеф. 0,7) 

102,70 

134,80 

2187,59 

9011,29 

 

Заявником на право оренди можуть бути запропоновані інші варіанти цільового призначення, в такому випадку стартова орендна плата буде розраховуватись відповідно до 

більшої орендної ставки. 

Термін прийняття заяв про оренду – 10 робочих днів з дня публікації. 

Заяви про оренду приймаються за адресою: м. Київ, бульв. Праці, 1/1, кім. 311 (Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація, телефон для довідок 296-56-56). 

  



21 липня 2017 рік 

 
Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація оголошує про намір передати майно в оренду 

 

№ 

п/п 

Дані про об’єкт оренди 

Характе-

ристика 
Місцезнаходження 

Загальна 

площа, 

кв. м 

Запропонована заявником мета використання 

приміщення 

Строк оренди, 

запропонований 

заявником 

Орендна 

ставка 

Орендна 

плата за 1 

кв. м у 

грн. 

Розмір 

місячної 

орендної 

плати, у 

грн. 

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ - КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ З ОБСЛУГОВУВАННЯ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ  

ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА» (м. Київ, вул. Челябінська, 9-Г, тел. 517-74-11) 

1. 1 поверх вул. Волхівська, 4 19,40 
Розміщення об’єкта господарювання, що здійснює 

побутове обслуговування населення (перукарня) 
2 роки 364 дні 

Станом на 31.05.2017 

5% 61,55 1194,17 

 

Термін прийняття заяв про оренду – 10 робочих днів з дня публікації. 

Заяви про оренду приймаються за адресою: м. Київ, бульв. Праці, 1/1, кім. 311 (Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація, телефон для довідок 296-56-56). 

  



19 липня 2017 рік 

 
Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація оголошує про намір передати майно в оренду 

 

№ 

п/п 

Дані про об’єкт оренди 

Характе-

ристика 
Місцезнаходження 

Загальна 

площа, 

кв. м 

Запропонована заявником мета використання 

приміщення 

Строк оренди, 

запропонований 

заявником 

Орендна 

ставка 

Орендна 

плата за 1 

кв. м у 

грн. 

Розмір 

місячної 

орендної 

плати, у 

грн. 

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ - КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ З ОБСЛУГОВУВАННЯ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ  

ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА» (м. Київ, вул. Челябінська, 9-Г, тел. 517-74-11) 

1. 1 поверх Павла Тичини просп., 13 24,39 

Розміщення торгівельного об’єкта з продажу 

непродовольчих товарів, алкогольних та 

тютюнових виробів 

2 роки 364 дні 

Станом на 31.03.2017 

18% 260,74 6336,00 

 

Заявником на право оренди можуть бути запропоновані інші варіанти цільового призначення, в такому випадку стартова орендна плата буде розраховуватись відповідно до 

більшої орендної ставки. 

Термін прийняття заяв про оренду – 10 робочих днів з дня публікації. 

Заяви про оренду приймаються за адресою: м. Київ, бульв. Праці, 1/1, кім. 311 (Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація, телефон для довідок 559-39-34). 

  



4 липня 2017 рік 

 
Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація оголошує про намір передати майно в оренду 

 

№ 

п/п 

Дані про об’єкт оренди 

Характе-

ристика 
Місцезнаходження 

Загальна 

площа, 

кв. м 

Запропонована заявником мета 

використання приміщення 

Строк 

оренди 

запропонов

аний 

заявником 

Орендна ставка 
Розмір орендної плати, у 

грн. 

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ – КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ З ОБСЛУГОВУВАННЯ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ  

ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА» (м. Київ, вул. Челябінська, 9-Г, тел. 517-74-11) 

1 1 поверх Малишка Андрія вул., 25/1 13,50 розміщення громадської організації 
2 роки 364 

дні 

Станом на 31.05.2017 

1% 207,50 

 

Заявником на право оренди можуть бути запропоновані інші варіанти цільового призначення, в такому випадку стартова орендна плата буде розраховуватись відповідно до 

більшої орендної ставки. 

Термін прийняття заяв про оренду – 10 робочих днів з дня публікації. 

Заяви про оренду приймаються за адресою: м. Київ, бульв. Праці, 1/1, кім. 311 (Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація, телефон для довідок 296-56-56). 

 

  



7 червня 2017 рік 

 
Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація оголошує про намір передати майно в оренду 

 

№ 

п/п 

Дані про об’єкт оренди 

Характе-

ристика 
Місцезнаходження 

Загальна 

площа, 

кв. м 

Запропонована заявником 

мета використання 

приміщення 

Строк оренди 

запропонований 

заявником 

Орендна 

ставка 

Орендна 

плата за 

1 год. у грн. 

Розмір орендної плати, 

у грн. 

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ – УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ДНІПРОВСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ (м. Київ, просп. Миру, 6-А, 292-03-98) 

1 1 поверх 
вул. Березняківська, 32 

НВК № 209 
301,70 

Розміщення фізкультурно-

спортивних закладів, діяльність 

яких спрямована на організацію 

та проведення занять різними 

видами спорту (проведення 

занять з художньої гімнастики) 

2 роки 364 дні 

Станом на 31.01.2017 

 

3% 

 

24,89 

 

Тижнева орендна плата 

у грн. 

373,35 

(Пн-Пт: 17.00-20.00) 

 

Термін прийняття заяв про оренду – 10 робочих днів з дня публікації. 

Заяви про оренду приймаються за адресою: м. Київ, бульв. Праці, 1/1, кім. 311 (Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація, телефон для довідок 296-65-57). 

 

  



24 травня 2017 рік 

 
Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація оголошує про намір передати майно в оренду 

 

№ 

п/п 

Дані про об’єкт оренди 

Характе-

ристика 
Місцезнаходження 

Загальна 

площа, 

кв. м 

Запропонована заявником мета використання 

приміщення 

Строк оренди 

запропонован

ий заявником 

Орендна 

ставка 

Орендна 

плата за 1 

кв. м у 

грн. 

Розмір 

місячної 

орендної 

плати, у 

грн. 

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ - КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ З ОБСЛУГОВУВАННЯ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ                

М. КИЄВА» (м. Київ, вул. Челябінська, 9-Г, тел. 517-74-11) 

1. 1 Поверх вул. Новоросійська, 17 115,00 

Розміщення фірмового магазину вітчизняних 

промислових підприємств-товаровиробників, крім тих, 

що виробляють товари підакцизної групи 

2 роки 364 дні 

Станом на 28.02.2017 

6% 79,56 9149,00 

Заявником на право оренди можуть бути запропоновані інші варіанти цільового призначення, в такому випадку стартова орендна плата буде розраховуватись відповідно до більшої орендної 

ставки. 

Термін прийняття заяв про оренду – 10 робочих днів з наступного дня публікації. 

Заяви про оренду приймаються за адресою: м. Київ, бульв. Праці, 1/1, кім. 311 (Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація, телефон для довідок 296-56-56). 

 

 

№ 

п/п 

Дані про об’єкт оренди 

Характе-

ристика 
Місцезнаходження 

Загальна 

площа, 

кв. м 

Запропонована заявником мета 

використання приміщення 

Строк 

оренди 

запропонов

аний 

заявником 

Орендна ставка 
Розмір орендної плати, у 

грн. 

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ – КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ З ОБСЛУГОВУВАННЯ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ                

М. КИЄВА» (м. Київ, вул. Челябінська, 9-Г, тел. 517-74-11) 

1 1 Поверх Вершигори вул., 7 148,60 розміщення громадської організації  
2 роки 364 

дні 

Станом на 28.02.2017 

1% 

4% 
7347,40 

 

Заявником на право оренди можуть бути запропоновані інші варіанти цільового призначення, в такому випадку стартова орендна плата буде розраховуватись відповідно до 

більшої орендної ставки. 

Термін прийняття заяв про оренду – 10 робочих днів з наступного дня після публікації. 

Заяви про оренду приймаються за адресою: м. Київ, бульв. Праці, 1/1, кім. 311 (Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація, телефон для довідок 296-56-56).  



16 травня 2017 рік 

 
Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація оголошує про намір передати майно в оренду 

 

№ 

п/п 

Дані про об’єкт оренди 

Характе-

ристика 
Місцезнаходження 

Загальна 

площа, 

кв. м 

Запропонована заявником мета використання 

приміщення 

Строк оренди 

запропонован

ий заявником 

Орендна 

ставка 

Орендна 

плата за 1 

кв. м у 

грн. 

Розмір 

місячної 

орендної 

плати, у 

грн. 

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ - КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ З ОБСЛУГОВУВАННЯ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ                

М. КИЄВА» (м. Київ, вул. Челябінська, 9-Г, тел. 517-74-11) 

1. 1 поверх Харківське шосе, 7/1 19,60 

Розміщення громадської приймальні депутата Київської 

міської ради на площі, що не використовується для 

провадження підприємницької діяльності і становить не 

більше як 50 кв. м 

2 роки 364 дні 

Станом на 28.02.2017 

1 грн. на 

рік 
- - 

 

Термін прийняття заяв про оренду – 10 робочих днів з наступного дня публікації. 

Заяви про оренду приймаються за адресою: м. Київ, бульв. Праці, 1/1, кім. 311 (Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація, телефон для довідок 296-56-56). 

  



4 травня 2017 рік 

 
Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація оголошує про намір передати майно в оренду 

 

№ 

п/п 

Дані про об’єкт оренди 

Характе-

ристика 
Місцезнаходження 

Загальна 

площа, 

кв. м 

Запропонована заявником мета використання 

приміщення 

Строк оренди 

запропонован

ий заявником 

Орендна 

ставка 

Орендна 

плата за 1 

кв. м у 

грн. 

Розмір 

місячної 

орендної 

плати, у 

грн. 

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ - КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ З ОБСЛУГОВУВАННЯ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ                

М. КИЄВА» (м. Київ, вул. Челябінська, 9-Г, тел. 517-74-11) 

1. Підвал вул. Бажова, 12 73,50 

Розміщення суб’єкта господарювання, що здійснює 

побутове обслуговування населення (ремонт побутової 

техніки) 

2 роки 364 дні 

Станом на 31.12.2016 

5% 51,27 3768,33 

Термін прийняття заяв про оренду – 10 робочих днів з наступного дня публікації. 

Заяви про оренду приймаються за адресою: м. Київ, бульв. Праці, 1/1, кім. 311 (Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація, телефон для довідок 296-56-56). 


