
 
УКРАЇНА 

СОЛОМ'ЯНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ  

ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

 

       РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

26.01.2015                                        № 40  

 

 

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", 
рішення постійної комісії Київської міської ради              з  питань  
власності  від 04.12.2014 № 19 (пункт 1.4.5): 

 
1. Відділу з питань майна комунальної власності Солом’янської 

районної в місті Києві державної адміністрації підготувати проект 
рішення Київської міської ради щодо передачі в орендне користування  
нежитлових приміщень комунальної власності територіальної громади 
міста Києва, без проведення конкурсу, згідно з додатком. 

 
          2. 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  

26.01.2015 № 40 

 
ПЕРЕЛІК 

нежитлових приміщень комунальної власності територіальної громади міста Києва,  які пропонуються 

  передати в оренду без проведення конкурсу 

 

№ 

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 

у грн за  

1 кв.м 

Місячна орендна  

плата у грн 

Строк, на який 

укладається 

договір оренди 

 

Дата розрахунку 

орендної плати 

Дата затвердження 

оцінки та термін дії 

висновку/акту  

 
 

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. ГРОМАДСЬКА 

ОРГАНІЗАЦІЯ 

"СОЦІАЛЬНО-

РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ 

ЦЕНТР" 

Форма власності - 

приватна 

Форма фінансування – 

членські внески 

І.КЛИМЕНКА,  

№ 21 

Солом’янський район, 

ЖБк - 9-поверховий, 

адміністративне,  

І поверх 

Площа, кв.м – 163.80 

 

ГРОМАДСЬКА 

ПРИЙМАЛЬНЯ 

ДЕПУТАТА 

КИЇВСЬКОЇ 

МІСЬКОЇ РАДИ 

АНДРЄЄВА А.С. 

 

І поверх 

Площа, кв.м – 50.00 

 

1 грн на 

рік 

1 грн на рік На строк 

депутатських 

повноважень, 

але не більше 

ніж 2 роки  

364 дні  
 

18.11.2014 

22.10.2014 

 

 

    Керівник апарату                                                                                                        П.Макаренко 
 


