
 
 

ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА 

АДМІНІСТРАЦІЯ 
 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
06.02.2013 р. № 58 

 

Про передачу в оренду без 

проведення конкурсу нежитлових 

приміщень комунальної власності 

територіальної громади міста Києва 

 

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 4.11 пункту 4 

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 1.6.1 протоколу засідання 

постійної комісії Київської міської ради з питань власності від 18.12.2012 

№138: 
 

1. Надати в оренду без проведення конкурсу нежитлові приміщення 

комунальної власності територіальної громади міста Києва, що передані до 

сфери управління Дніпровської районної в місті Києві державної 

адміністрації, згідно з додатком. 

2. Забезпечити в установленому порядку оприлюднення цього 

розпорядження на офіційному веб-сайті Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації. 

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 

голови Короткіх Г.А. 

 

 

 

В. о. голови С. Кравченко 

 



 Додаток  до розпорядження 

Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації    

від 06.02.2013 № 58 

 

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 об’єкта нерухомості 

Призначення, характеристика 

об’єкта оренди та орендована 

площа, 

 кв. м  

Ставка орендної  

плати  

Строк, на який 

укладається 

договір оренди 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ - ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ –  УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ДНІПРОВСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ  

1  

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ У 

СПРАВАХ СІМ`Ї, МОЛОДІ ТА 

СПОРТУ ВИКОНАВЧОГО 

ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ 

РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ 

ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ) 

 

Форма власності – державна 

Форма фінансування - бюджетна 

СЕРАФИМОВИЧА ВУЛ., 3-А 

 

ДЮСШ № 10 

Площа, кв. м – 1948,00 

БЮДЖЕТНА УСТАНОВА 

(для комплексної ДЮСШ 

«Динамо», діяльність у сфері 

спорту, проведення занять з 

дітьми та юнацтва) 

 

1, 2 поверх 

Площа, кв. м – 98,40 

1 грн. на рік 2 роки 364 дні 



БАЛАНСОУТРИМУВАЧ — КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОНСУЛЬТАТИВНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ 

ЦЕНТР ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА" 

2 

УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ 

ЗДОРОВ`Я ДНІПРОВСЬКОЇ 

РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ 

ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

 

Форма власності - комунальна 

Форма фінансування  - 

бюджетна 

ЛУНАЧАРСЬКОГО ВУЛ., 5 

 

Площа, кв.м - 11355,00 

 

БЮДЖЕТНА УСТАНОВА 

(розміщення підрозділів 

охорони здоров’я) 

 

2 поверх 

Площа, кв.м - 187,34 
1 грн в рік 2 роки 364 дні 

 

 

 

Керівник апарату                                                                                                                                                              А. Павленко 
 

 


