
ОГОЛОШЕННЯ 

про намір передати в оренду об'єкти, що належать до комунальної власності  

територіальної громади міста Києва 
(газета «Хрещатик Київ» від 03.01.2020 № 1 (5280) 

 

 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ - ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ М. КИЄВА ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) 

 

 Місцезнаходженн

я 

Загальна 

площа 
(корисна) , 

кв. м 

Тип 

будинку 

Характеристик

а об’єкта 
оренди 

Технічний стан 

об’єкта і 
інформація про 

забезпечення 

комунікаціями 

Вартість об’єкту 

оренди, грн. без 
ПДВ 

Запропоноване 

цільове 
використання 

об’єкта оренди  

 

Розмір 

стартової/місячної 
орендної плати, 

грн 

Орендна 

ставка у % 

Дата оцінки 

Назва СОД 

Балансоутримувач – КП «Київжитлоспецексплуатація»  ( м. Київ, вул. вул. Володимирська, 51-а, 234-23-24; п/р UA793057490000002600230946101  в АТ «БАНК 

КРЕДИТ ДНІПРО»  м. Київ,  код банку 0,  код ЄДРПОУ 03366500) 

1. вул 

Борисоглібська, 5 

літ.В 

77,80 Нежилий  Приміщення, 

2 поверх, 

мансарда 
 

Потребує 

ремонту, 

комунікації 
відсутні     

2098000,0 55. Розміщення 

благодійної 

організації на 
площі, що не 

використовується 

для провадження 

підприємницької 
діяльності 

449,44 

(для площі 20,0 

кв.м) 

1 

  31.10.2019 1348,33 
(для площі 30,0 

кв.м) 

2 

ПП «Альянс 
Експерт» 

1874,18 
(для площі 27,80 

кв.м) 

3 

 Всього:3671,95 

2. 

 

просп. Героїв 

Сталінграду,   
56-б літ.А 

  90,80 

 
Фото 

Нежилий  

 

Приміщення, 

1 поверх 
 

Потребує 

ремонту, 
комунікації в 

наявності     

1375000,0 11. Розміщення 

торговельного 
об’єкту з продажу 

непродовольчих 

товарів 
46725,00 

9 

 

  30.11.2019 

ПП «Альянс 

Експерт» 

341,80  

 
Фото 

 

Приміщення, 

1 поверх, 
підвал 

 

4855000,0 

  30.11.2019 

Всього: 432,60 ПП «Альянс 

Експерт» 

По поз. 2 в  оголошенні можливе альтернативне використання. 

 

https://gukv.gov.ua/wp-content/uploads/2020/01/Фото-п.2-Г.Сталінграда_56б_908.pdf
https://gukv.gov.ua/wp-content/uploads/2020/01/Фото-п.2-Г.Сталінграда_56б_3418.pdf


По поз.1 відповідно до рішення постійної комісії Київської міської ради з питань власності від 17.12.2019 (протокол №49/184) альтернативне 

використання не застосовується. 
 

 
 

  Строк оренди 2 роки 364 дні. 

 

Від особи, яка раніше зверталася із заявою згідно з  пунктом 6.1 Положення про оренду майна територіальної громади міста Києва 

затвердженого рішенням Київської міської ради від 21.04.2015 року № 415/1280 (зі змінами), далі-Положення, і отримала позитивний висновок 

рецензента про відповідність звіту про оцінку майна вимогам нормативно-правових актів з питань оцінки майна, не вимагається подача нової 

заяви або додаткових документів, у тому числі документів, що засвідчують сплату авансової орендної плати. Інші особи, які мають намір взяти 

майно в оренду, подають:  

- заяву і документи за формою і переліком, визначеним у додатку 4 до  Положення; і 

- документ, що засвідчує сплату першої частини авансової орендної плати у розмірі, що становить подвійну стартову орендну плату.  

 

 

Для ознайомлення з об’єктами оренди необхідно звертатись за телефонами до Балансоутримувача. 

 

Термін прийняття заяв про оренду – 10 робочих днів з наступного дня після публікації оголошення. Заяви про оренду приймаються за адресою:           

вул. Хрещатик, 10, Департамент комунальної власності м. Києва. 

Отримати довідкову інформацію можна за адресою: 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 10, Департамент комунальної власності м. Києва, каб. 524, 

телефони для довідок: 202-61-77, 202-61-76, 202-61-96.      


