
 
УКРАЇНА 

СОЛОМ’ЯНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ 

ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
15.01.2015           №19 

 

Про підготовку проекту рішення  

Київської міської ради 

 

 

Відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального 

майна», Закону України «Про місцеві державні адміністрації», розпорядження 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) від 10.12.2010 № 1112 «Про питання організації управління 

районами в місті Києві», рішення Київської міської ради від 22.09.2011             

№ 34/6250 «Про затвердження Положення про оренду майна територіальної 

громади міста Києва», враховуючи, що за результатами вивчення попиту на 

об’єкт оренди подано заяви більш ніж від одного претендента та на виконання 

доручення постійної комісії Київської міської ради з питань власності      

(п.1.3.3 протоколу засідання від 18 листопада 2014 № 17) щодо оголошення 

конкурсу на право оренди нежитлових приміщень: 

 

1. Відділу з питань майна комунальної власності Солом’янської районної 

в місті Києві державної адміністрації підготувати проект рішення Київської 

міської ради щодо затвердження переліку нежитлових приміщень комунальної 

власності територіальної громади міста Києва, право оренди яких виборюється 

на конкурсних засадах згідно з додатком.  

 

2. Розпорядження Солом’янської районної в місті Києві державної 

адміністрації від 17.03.2014 № 164 «Про підготовку проекту рішення Київської 

міської ради» визнати таким, що втратило чинність. 

 

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 

голови Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації 

Бялковського В.В. 

 

 

Голова                           М.Шкуро 

 

 

 

 



Додаток 

до розпорядження Солом'янської  

районної в місті Києві державної адміністрації 

15.01.2015 № 19 
 

 

Перелік 

нежитлових приміщень територіальної громади міста Києва, право оренди яких виборюється на конкурсних засадах 
 

№ 

п/п 
Об'єкт оренди 

Строк 

оренди 
Цільове призначення 

Орендна 

ставка у % 

 

 

Стартова 

орендна плата 

за 1 кв.м, у грн. 

 

Розмір стартової 

місячної орендної 

плати за перший 

місяць оренди, у грн 

 

 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ – СОЛОМ'ЯНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

 

 

 

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ - КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДИРЕКЦІЯ З УПРАВЛІННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ ЖИТЛОВОГО 

ФОНДУ"  СОЛОМ'ЯНСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

 

1 ВИБОРЗЬКА, 

№ 81/83 

цоколь 

площа 107.00 кв.м 

 

 

 

 

2 роки  

364 дні  

 

РОЗМІЩЕННЯ ФІЗКУЛЬТУРНО-

СПОРТИВНОГО ЗАКЛАДУ, ДІЯЛЬНІСТЬ 

ЯКОГО СПРЯМОВАНА НА ОРГАНІЗАЦІЮ 

ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ РІЗНИМИ 

ВИДАМИ СПОРТУ, СПОРТИВНОГО КЛУБУ 

ТА СУБ'ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ, ЯКИЙ 

ЗДІЙСНЮЄ ІНШУ ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ 

СПОРТУ  

3% 22.70 2427.50 

 

 
Керівник апарату                                                                                                      П.Макаренко 

 


