
 

УКРАЇНА 

ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА 

АДМІНІСТРАЦІЯ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

11.10.2013 р. № 577 

 

Про продовження строку дії договору 

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 (із змінами та доповненнями), на виконання пункту 

2.3.18.1 протоколу засідання постійної комісії Київської міської ради з питань 

власності від 17.09.2013 № 158: 
 

1. Продовжити строк дії договору оренди нерухомого майна шляхом 

укладення додаткової угоди із суб’єктом господарювання згідно з додатком. 

2. Комунальному підприємству «Керуюча дирекція Дніпровського району 

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

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 

11.10.2013 № 577 

 

Нежитлові приміщення 

територіальної громади міста Києва, договори оренди яких пропонується продовжити на новий строк 
 

№ 

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 

подовжується 

договір 

оренди 

Дата, з якої 

необхідно 

зробити 

перерахунок 

орендної 

плати 
Інформація про договір оренди 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ – ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

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

1.  ГРОМАДСЬКЕ 

ОБ’ЄДНАННЯ 

КОРИСТУВАЧІВ 

КОМП’ЮТЕРНИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ 

ІНВАЛІДІВ «ВІКНО В 

СВІТ» 

 

Форма власності – 

приватна 

Форма фінансування – 

змішана 

ГАГАРІНА ЮРІЯ ПРОСП.,  

18 

 

Загальна площа, кв. м – 

124,80 

РОЗМІЩЕННЯ ГРОМАДСЬКОЇ 

ОРГАНІЗАЦІЇ ІНВАЛІДІВ 

(розміщення комп’ютерної 

реабілітаційної школи для зору 

інвалідів) 

 

1 поверх 

Площа, кв. м – 100,00 

 

Площа, кв. м – 24,80 

 

 

 

 

 

 

 

1 грн. на рік 

 

1 % 

 

 

 

 

 

 

 

1 грн. на рік 

 

248,17 

2 роки 364 дні з 31.03.2013 

Договір № 1541/1/а від 15.04.2010 

 

Керівник апарату  А. Руденко 


