
 
ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА 

АДМІНІСТРАЦІЯ 

 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

05.06.2013 р.                                                                                        № 283 
 

 

Про внесення змін до істотних умов 

договорів оренди майна 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», підпункту 12.9 пункту 12 

Положення про оренду майна територіальної громади міста Києва, 

затвердженого рішенням Київської міської ради від 22.09.2011 № 34/6250  

(із змінами та доповненнями), на виконання пункту 1.4.18 протоколу засідання 

постійної комісії Київської міської ради з питань власності від 19.02.2013 

№ 142: 

 

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. Комунальному підприємству «Керуюча дирекція Дніпровського району 

м. Києва» здійснити перерахунок орендної плати в установленому порядку з 

20.02.2013 року. 

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 до розпорядження  

 Дніпровської районної в місті Києві 

 державної адміністрації  

 від _________________ №____________ 

 

Перелік 

нежитлових приміщень, щодо яких погоджено 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 

 

№ 

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 у % Місячна 

орендна плата  

у грн.  
Інформація про договір оренди 

1 2 3 4 5 6 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ – ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ – УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ДНІПРОВСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

1 

ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «КИЇВСЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ 

ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ 

«БАТЬКІВЩИНА» 

 

Форма власності - приватна  

Форма фінансування - госпрозрахункова 

ВАТУТІНА ГЕНЕРАЛА 

ПРОСП., 4-А 

 

Площа кв. м – 297,64 

  

  

РОЗМІЩЕННЯ ПОЛІТИЧНОЇ 

ПАРТІЇ 

 

1 поверх 

Площа, кв. м – 21,79 
1 грн. в рік 1 грн. в рік 

Договір від 29.10.2010 № 2041 

2 

ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «КИЇВСЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ 

ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ 

«БАТЬКІВЩИНА» 

 

Форма власності - приватна  

Форма фінансування - госпрозрахункова 

ДАРНИЦЬКИЙ БУЛЬВ., 23  

 

Площа кв. м – 706,63 

  

  

РОЗМІЩЕННЯ ПОЛІТИЧНОЇ 

ПАРТІЇ 

 

1 поверх 

Площа, кв. м – 40,90 
1 грн. в рік 1 грн. в рік 

Договір від 01.10.2010 № 1835 

3 

ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «КИЇВСЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ 

ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ 

«БАТЬКІВЩИНА» 

 

Форма власності - приватна  

Форма фінансування - госпрозрахункова 

ПЕРОВА БУЛЬВ., 4 

 

Площа кв. м – 457,60 

  

  

РОЗМІЩЕННЯ ПОЛІТИЧНОЇ 

ПАРТІЇ 

 

1 поверх 

Площа, кв. м – 50,00 

 

Площа, кв. м – 143,40 

 

Загальна площа, кв. м – 193,40 

 

 

 

 

1 грн. в рік 

 

4 % 

 

 

 

 

1 грн. в рік 

 

1698,72 

Договір від 15.09.2010 № 1785 



4 

ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «КИЇВСЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ 

ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОЄ’ЄДНАННЯ 

«БАТЬКІВЩИНА» 

 

Форма власності - приватна  

Форма фінансування - госпрозрахункова 

РАЙДУЖНА ВУЛ., 13 

 

Площа кв. м – 729,90 

  

  

РОЗМІЩЕННЯ ПОЛІТИЧНОЇ 

ПАРТІЇ 

 

1 поверх 

Площа, кв. м – 22,80 
1 грн. в рік 1 грн. в рік 

Договір від 29.10.2010 № 2042 

5 

ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «КИЇВСЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ 

ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ 

«БАТЬКІВЩИНА» 

 

Форма власності - приватна  

Форма фінансування - госпрозрахункова 

ШУМСЬКОГО ЮРІЯ ВУЛ.,  

4-А 

 

Площа кв. м – 146,25 

  

  

РОЗМІЩЕННЯ ПОЛІТИЧНОЇ 

ПАРТІЇ 

 

1 поверх 

Площа, кв. м – 47,50 

1 грн. в рік 1 грн. в рік 

Договір від 29.10.2010 № 2034 

 

 

В.о. керівника апарату  А. Руденко 
 

 


