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СВЯТО Ш И Н СЬКА  РАЙОННА В М ІСТІ КИЄВІ 
ДЕРЖ АВНА А ДМ ІНІСТРАЦ ІЯ

РОЗПОРЯДЖ ЕННЯ

2 7тур £ог ̂  № ^ 3

Про передачу в оренду нерухомого 
майна комунальної власності 
територіальної громади міста Києва, 
що віднесено до сфери управління 
Святошинської районної в місті Києві 
державної адміністрації, 
без проведення аукціону

Відповідно до законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про 
оренду державного та комунального майна», Порядку передачі в оренду 
державного та комунального майна, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 03 червня 2020 року № 483, рішення Київської міської ради 
від 23 липня 2020 року № 50/9129 «Про деякі питання оренди комунального 
майна територіальної громади міста Києва», рішення постійної комісії Київської 
міської ради з питань власності (протокол від 10 березня 2021 року № 8/10), 
враховуючи заяву депутата Київської міської ради Зубрицької Олесі Михайлівни 
від 25 лютого 2021 року № 08/279/09/199-46 та громадської організації 
«Столичний простір» від 16 квітня 2021 року та з метою ефективного 
використання майна комунальної власності територіальної громади міста Києва, 
що віднесено до сфери управління Святошинської районної в місті Києві 
державної адміністрації:

1. Передати в оренду нерухоме майно комунальної власності територіальної 
громади міста Києва, що віднесено до сфери управління Святошинської районної 
в місті Києві державної адміністрації, без проведення аукціону згідно з додатком.

2. Відділу з питань майна комунальної власності Святошинської районної в 
місті Києві державної адміністрації та комунальному підприємству «Керуюча 
компанія з обслуговування житлового фонду Святошинського району м. Києва» 
здійснити організаційно-правові заходи, пов’язані з виконанням пункту 1 цього 
розпорядження.

3. Комунальному підприємству «Керуюча компанія з обслуговування 
житлового фонду Святошинського району м. Києва» забезпечити інформування



орендаря про необхідність внесення авансового платежу та забезпечувального 
депозиту до укладення договору оренди.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступників 
голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації згідно з 
розподілом обов’язків.

Г олова Сергій ПАВЛОВСЬКИЙ



аток

Нерухоме майно комунальної влансті територіальної громад 
Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації,

гюрядження Святошинської районної 
иєві державної адміністрації

есено до сфери управління 
енду без проведення аукціону

№
з/п

Повна назва 
орендаря

Адреса та 
характеристика 

о б ’єкта нерухомості

Призначення, характеристика об ’єкта 
оренди та орендована площа, кв.м

Ставка орендної 
плати

М ісячна орендна 
плата, 

грн (без ПДВ)
Дата оцінки майна
Ринкова вартість 

об'єкта, 
грн (без ПДВ)

Оцінювач

Строк, на який 
укладається договір 

оренди

ОРЕНДОДАВЕЦЬ -  СВЯТОШ ИНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
БАЛАНСОУТРИМУВАЧ -  КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ З ОБСЛУГОВУВАННЯ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

СВЯТОШ ИНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА»
1. Громадська 

організація 
«Столичний простір»

бульв. Ромена 
Роллана, 4

Розміщення громадської приймальні 
депутата Київської міської ради 
Зубрицької Олесі Ми хайлівни на 
площі, що не перевищує 50 кв. м і 
яка не використовується для 
провадження підприємницької 
діяльності

0,08 5 років, але не більше 
ніж термін

Ж Бк -
28.02.2021 депутатських

повноважень
9-поверховий 

Площа, кв. м -  445,95
1 грн на рік 847000,00

Зубрицької О. М.

1 поверх

Площа, кв. м -  40,00

ПП «Альянс 
експерт»

Керівник апарату Сергій ШАПОВАЛ


