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засiдання KoHKypcIloТ KoMicii з питаIIь орепди майна територiалыlоТ
громади MicTa Кисва Щепартаменту комунальнот власпостi м. Itисва

виконавчого органу Киiвськоi Micbkoi ради (киiвськоi Micbkoi державноi
адмiпiстраuii)
вiд 13.1I.2019

м, Киiв 14_30

Присутнi:

- голова KoMicii - перший заступник директора ,Щепартаменту
комунальноi власностi м. Кисва, О. Шмуляр;

- заступник голови KoMicii - начальник вiддiлу використання майна
управлiння формування та використання майна Щепартаменту комунальноi
власностi м. Киева, О. Шалюта;

- секретар koMicii - головний спецiалiст вiддiлу використання майна
!епартаменту комунальноi власностi м. Кисва, В. Сапюк;

- нач.ulьник юридичного управлiння Щепартаменту комунмьноi
власностi м. Киева В. КомарницькиЙ.

Вiдсутнi:
- депутат Киiвськоi Micbkoi ради, член постiйноi koMicii Киiвськоi

MicbKoi ради з питань власностi, С. Артеменко;
- депутат Киiвськоi Micbkoi ради, член постiйноi koMicii Киiвськоi

MicbKoi ради з питань власностi, М. Конобас.
* депутат Киiвськоi MicbkoT ради, член постiйноi koMicii Киiвськоi

MicbKoT ради з питань власностi, М. Iщенко.

ПОРЯДОКЩЕННИЙ:

1, Вuзначення перемо}rcцiв KottKypciB на право opeHdu

1.1. ВизначеннЯ переможцЯ конкурсУ на правО орендИ нежитловоi булiвлi
(центральний тепловий пункт) загальною площеIо 198,,0 кв. м, що розташована
на вул. Голосiiвськiй, 4, лiт. Б.
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l,2. Визначення переможця конкурсу на право оренди нежитлових примiщень
загаJlьною площею 20,5
Вернадського, 5З лiт. <В-4>.

кв. м, що розташованi на бульв. Академiка

1.3. Визначення 
''ереможця 

конкурсу на право оренди нежитлових примiщень
загzL,Iьною площею 29,З кв. м, що розташованi на вул. Трlс<анiвськiй, 4 лiт.Б.

1.4. Визначення переможця конкурсу на право оренди нежитлових примiщень
загаJiьною площею 27,| кв. м, що розташованi на вул. Труханiвськiй, 4-Б
лiт,2В,

18.10,2019 в газетi (Хрещатик Киiв> та на офiцiйному веб-сайтi
.ЩепартаменТу комунальНоi власностi м. Киева була оприлюднена iнформацiя
про оголошення конкурсу на право оренди майна територiа,чьноi громади MicTa
Киева.

!епартаментом комунz}льноi власностi м. Кисва в установленому порядку
приймались документи для yracTi у KoHKypci,

На розгляд конкурснiй KoMicii винося,l,ься питання про визначення
переможцiв конкурсу по наступним об'ектам,

1.1. ВизначеНня переможЦя конкурсУ на правО орендИ нежитловоi булiвлi
(центральний тепловий пункт) загальною площею 198,0 кв, м, що розташована
на вул. Голосiiвськiй, 4, лiт. Б.

Об'ект оренди:

- нежитлова булiвля (центральний тепловий пункт), що розташована за
адресою: м. Киiв, вул. Голосiiвська, 4 лiт.Б

- баrrансоутримувач - комунальне пiдприсмство <<киiътеплоенерго)
- мета використання - розмiщення складу
- строк оренди -2 роки 3б4 днi
- стартовий розмiр орендноi плати 12775,0 гривень без П!В за мiсяць
Що !епартаменту KoMyH€L,IbHoi власностi м. Киева надiйшла заява про

HaMip взяти в оренду об'ект оренди вiд ТоВ (СПоРТ Дj'UI BCIX),
розглянувши поданi документи, комiсiя визначила, що сплачена не повна счма
авансового платежу для ylacTi у KoHKypci.

Представник ТоВ (СПоРт длЯ BCIX) на засiдання конкурсноi KoMicii
не з'явився.

Комiсiя визначила допустити ло участi у KoHKypci:
- Фо-П Букасва !.В. (як заявника, згiдно з пунктом 6.1. Положення про

оренду комунаlIьного майна територiальноi громади м. Киева (далi -положення) iз запропонованою метою використання - розмiщення складу
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Стартова орендна плата, враховуючи запролонованi особами,
допущеними до 1^racTi у KoHKypci, мету використання, становить 12775,00 грн,

Шалюта О,Ф. запропонував крок збiльшення цiни у розмiрi
1000,00 (одна тисяча) грн. Членами KoMiciT дана пропозицiя пiдтримана
одноголосно.

За результатами торгiв найбiльшi запропонованi пропозицii щодо
мiсячного розмiру орендноi плати

Учасник Коlrкурспа пропозицiя
(грн. без ПЩВ)

l ФО-П Букаев !.В. 13775,00

1.2, Визначення переможця конкурсу на право оренди нежитлових
примiщень загальною площею 20,5 кв. м, що розташованi на бульв. Академiка
Вернадського, 53 лiт. <В-4>.

Об'ект оренди:

- нежитловi примiщення, що розташованi за адресою: бульв. Акалемiка
Вернадського, 53 лiт. <В-4> загальною площею 20,5 кв.м (1 поверх)
- балансоутримувач - Щитяча клiнiчна лiкарня Лъ 5 Святошинського
раЙону м. Ки€ва
- мета використання - розмiщення аптеки, що реалiзуе готовi лiки в
примiщеннi лiкувальпо-профiлактичного закладу
- строк оренди - 2 роки 364 дпi
- стартовий розмiр орендноi плати 4655,00 гривень без П,.ЩВ за мiсяць
Комiсiя визначила допустити ло }^racTi у KoHKypci:

- КП <Фармацiя> (як заявника, згiдно з пунктом 6.1. Положення про
оренду комун.L,Iьного майна територiальноi громади м, Киева (далi -
Положення) iз запропонованою метою використання - розмiщення аптеки, що
реалiзуе готовi лiки в примiщеннi лiкувально-профiлактичного закладу;

- ТОВ <МВВ IHcTpyMeHTc) iз запропонованою метою використання -
розмiщення аптеки, що реалiзуе готовi лiки в примiщеннi лiкувально-
профiлактичного закладу,

Стартова орендна плата, враховуючи запропонованi особами,
допущеними до участi у KoHKypci, мету викорис,гання, становить 4655,00 грн.
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Ухвqлuлu: Визначити переможцем конкурсу на право оренди майна
комунальноi власностi територiальноi громади MicTa Киева
ФО-П Букаева !.В.

Проzолосчвалu: " за" - 4, "проти" - 0, "утримались" - 0.
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Шалюта О.Ф. запропонував крок збiльшення цiни у розмiрi 400,00
(чотириста) грн. Членами KoMicii дана пропозицiя пiдтримана одноголосЕо.

За результатами торгiв найбiльшi запропонованi пропозицii щодо
мiсячного розмiру орендноi плати

ЛЪп/п Учасник KoltKypclta пропозицiя
(грн, без ПЩВ)

1 ТОВ (МВВ IHcTpyMeHTc> 5 455,00

2 КП <Фарпrацiя> 5 055,00

Ухвалtьц u: 1. Визначити переможцем конкурсу на право оренди майна
KoMvHа.пbHol власностl територiальноi громади MicTa Кисва
ТОВ (МВВ IHcTpyMeHTc>.

2. Визначити, у разi неукладання договору оренди з переможцем конкурсу,
черговiсть уrасникiв конкурсу, з якими уклада€ться договiр оренди, а саме:

- КП <Фармацiя> iз запропонованою орендноIо платою 5 055,0 (п'ять тисяч
п'ятдесят п'ять грн. 00 коп.) грн. без П.ЩВ.

Проzолосчва.,lu: " за" - 4, "проти" - 0, "утримались" - 0.

1 .3. Визначення
примiщень зага.пьною
Труханiвськiй., 4 лiт.Б.

конкурсу на
29,з кв. м,

право оренди нежитлових
що розташованi на вул.

переможця
площею

Об'ект оренди:

- нежитловi примiщення, що розташованi за адресоIо: м. Киiв, вул.
TpyxaHiBcbKa, 4 лiт.Б

- балансоутримувач - комунальне пiдприсмство <<Плесо>>

- мета використання - проведеtIня виставок, оргапiзацiя та проведення
культурно-мистецьких заходiв: вечорiв вiдпочинку, спектаклiв,
постановок, музичIIих трепiпгiв, вiдбiркових rypiB фестивалiв

- строк оренди - 2 роки 3б4 днi
- стартовий розмiр орендноi плати 2010,00 гривень без П!В за мiсяць
Що Щепартаменту комунальноi власностi м. Кисва надiйшла заяtsа про

HaMip взяти в оренду об'скт оренди вiд ТоВ кАРС ТЕК>. Розглянувши поданi
документи, комiсiя визначила не допустити до участi у KoHKypci товариство,
оскiльки сплачена не повна сума авансового платежу для участi у KoHKypci,
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Комiсiя визначила допустити до участi у KoHKypci:
- ТоВ <Елiтпрофiтс> (як заявника, згiдно з пунктом 6,1. Положення про

оренду комунаJIьного майна територiальноi громади м. Киева (далi
положення) iз запропонованою метою використання - проведення виставок,
органiзацiя та проведення культурно-мистецьких заходiв: вечорiв вiдпочинку,
спектаклiв, постановок, музичних тренiнгiв, вiдбiркових TypiB фестивалiв.

Стартова орендна плата, враховуIочи запропонованi особами,
допущеними до участi у KoHKypci, мету використання, становить 2010,00 грн.

Шалюта О.Ф. запропонував крок збiльшення цiни у розмiрi
200,00 (двiстi) грн. Членами KoMicii дана пропозицiя пiдтримана одноголосно.

За результатами торгiв найбiльшi запропонованi пропозицii щодо
мiсячного розм ipy орендноi плати

JYslI/п KoпKypclla пропозицiя
(грн. без П!В)

1 ТОВ <Елiтпрофiтс> 2 2l0,00

Ухв o;t tb.l u :

KoMvHzL,IbHol

ТОВ <Елiтпрофiтс>.

1,4. Визначення переможця конкурсу
примiщень загчшьною площею 27,1 кв.
Труханiвськiй, 4-Б, лiт. 2В.

переможцем конкурсу на право
територiальноТ громади

визначити
власностi

оренди
MicTa

маина
Киева

на право оренди нежитлових
м, що розташованi на вул.

Об'ект оренди;

- нежитловi примiщення, що розташованi за адресоIо: м. Киiв, вул,
TpyxaHiBcbKa, 4-Б, лiт. 2В

- бшrансоутримувач - комунальне пiдприемство (Плесо)
- мета використання - проведення виставок, органiзацiя та проведення

культурно-Мистецьких заходiв: вечорiв вiдпочиlrку, спектаклiв,
постановок, музичних тренiнгiв, вiдбiркових rypiB фестивалiв

- строк оренди - 2 роки 3б4 днi
- стартовий розмiр орендноi плати 18б0,00 гривень без ПЩВ за мiсяць
!о !епартаМенту KoMyHaJIbHoi власнОстi м, Киева надiйшла заява про

HaMip взяти в оренду об'ект оренди вiд ТоВ кАРС ТЕК>. Розглянувши поданi
документи, комiсiЯ визначила не допустити до участi у KoHKypci товариство,
оскiльки сплачена не повна сума авансового платежу для участi у KoHKypci.

Комiсiя визначила допустити до участi у KoHKypci:
- ТоВ <Елiтпрофiтс> (як заявника, згiдно з пунктом 6.1. Положення про

оренду комунального майна територiальноi громади м. Киева (далi -
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Положення) iз запропонованою метою використання - проведення виставок,
органiзацiя та проведення культурно-мистецьких заходiв: вечорiв вiдпочинку,
спектаклiв, постановок, музичЕих тренiнгiв, вiдбiркових TypiB фестивалiв.

Стартова орендна плата, враховуючи запропонованi особами,
допущеними до участi у KoHKypci, мету використання, становить 18б0,00 грн.

IIIалюта о.Ф, запропонував крок збiльшення цiни
150,00 (сто п'ятдесят) грн. Членами KoMicii дана пропозицiя

у розмlрl
пiдтримана

майна
Киева

одноголосно.
За результатами торгiв найбiльшi запропонованi пропозицii щодо

мiсячного розмiру орендноi плати

ЛЪп/п Учасник Конкурсна пропозицiя
(грн. без П[В)

ТОВ <Елiтпрофiтс> 2 010,00

ухвtъцtъцu:
комчнально1

визначити
власностi

переможцем конкурсу на право оренди
територiальноi громади MicTa

ТОВ <Елiтпрофiтс>.

Пiдписи:

голова koMicii

Секретар KoMicii

О. Шмуляр

В, Салюк
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