
 

ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА 

АДМІНІСТРАЦІЯ 
 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
01 червня 2012 р.                                                                                           № 241 

 

Про надання в оренду майна 

територіальної громади міста Києва, 

переданого до сфери управління 

Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації  

 

Відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації», 

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», пунктів 8.7, 

8.8 Положення про оренду майна територіальної громади міста Києва, 

затвердженого рішенням Київської міської ради від 22.09.2011 р. №34/6250, 

враховуючи протокол засідання постійної комісії Київради з питань власності 

від 29.05.2012 р. № 119: 

 

1. Надати в оренду без проведення конкурсу нежиле приміщення 

комунальної власності територіальної громади міста Києва згідно з додатком. 

2. На підставі відповідного рішення Київської міської ради укласти в 

установленому порядку договір оренди нежилого приміщення комунальної 

власності територіальної громади міста Києва з громадською організацією 

«Роботодавців ринків, торгівлі та сфери послуг» згідно з пунктом 1 цього 

розпорядження. 

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                                                                                          О. Шевчук 



  

 

Додаток 

до розпорядження Дніпровської районної 

в місті Києві державної адміністрації 
 

ПЕРЕЛІК 

нежитлових приміщень комунальної власності територіальної громади міста Києва,  

які передаються в оренду без проведення конкурсу 

№ 

п/

п 

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 

Ставка 

орендної 

плати 

Ставка 

орендної 

плати без 

ПДВ у грн 

за 

1 кв.м 

Місячна 

орендна 

плата 

без ПДВ 

у грн 

Строк, на 

який 

укладається 

договір 

оренди 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ – ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ – КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

ПО УТРИМАННЮ ЖИТЛОВОГО ГОСПОДАРСТВА ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ  м.КИЄВА 

1 ГРОМАДСЬКЕ 

ОБ’ЄДНАННЯ 

"РОБОТОДАВЦІВ РИНКІВ, 

ТОРГІВЛІ ТА СФЕРИ 

ПОСЛУГ" 

Форма власності - приватна 

Форма фінансування - 

госпрозрахункова 

ВУЛ. КУРНАТОВСЬКОГО, 15 

Дніпровський район  

ЖБк - 5-поверховий, 

торгівельне, 1-поверх  

Площа кв. м - 1123,10 

РОЗМІЩЕННЯ 

ГРОМАДСЬКОЇ 

ПРИЙМАЛЬНІ 

ДЕПУТАТА КИЇВРАДИ 

ГЕРЕГИ Г.Ф. 

- 50,00 

 

 

- 54,00 

1 поверх 

Площа, кв.м - 104 

 

 

 

 

 

1 грн. в 

рік 

 

4% 

 

 

 

 

 

1 грн. в рік 

 

 

27,48 

 

 

 

 

 

1 грн. в 

рік 

 

1484,25 

на термін дії 

депутатських 

повноважень, 

але не більше 

ніж 2 роки 

264 дні. 

 

 

Керівник апарату                                                                                                              А.Павленко 


