
Додаток до листа 

_________№__________ 

 

 

 ОГОЛОШЕННЯ 

про намір передати в оренду об’єкти, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ — Солом’янська районна в місті Києві державна адміністрація 

№ 

п/п 

Балансоутримувач 

(юридична адреса, 

контактний телефон) 

Дані про об’єкт оренди 

Характеристика Місцезнаходження 
Загальна 

площа, кв.м 

Орендна 

ставка, 

% 

Запропонована заявником мета використання 

приміщення 

Строк 

оренди 

запропонов

аний 

заявником 

Орендна 

плата за 

1 кв.м, 

грн. 

(без 

ПДВ) 

Розмір 

місячної 

орендної 

плати, грн 

(без ПДВ) 

Вартість 

об’єкта 

оренди  

грн.  

(без ПДВ) 

1 

КП «Керуюча 

компанія з 

обслуговування 

житлового фонду 

Солом’янського 

району м. Києва» 

(м. Київ, вул. 

Соціалістична, 6 

249-43-70) 

 

напівпідвал вул. М.Василенка, 9 92,8 3% 

Розміщення фізкультурно-спортивного закладу, 

діяльність якого спрямована на організацію та 

проведення занять різними видами спорту 

2 роки 364 

дні 

Станом на 31.05.2016 

45,48 4220,50 168820,00 

2 напівпідвал вул. Донецька, 57А 25,7 
1 грн на 

рік 

Розміщення громадської організації, яка 

здійснює безкоштовну психологічну, соціальну 

допомогу, реабілітацію та адаптацію дітей-

інвалідів, дітей з вадами розвитку, якщо 

орендована площа становить до 100 кв.м та не 

використовується для провадження 

підприємницької діяльності 

2 роки 364 

дні 

Станом на 30.06.2016 

- 1 грн на рік 12512,74 

3 

 

окремо 

розташована 

споруда 

(сміттєзбірник) 

вул. Волинська, 8 10,0 8% 

Розміщення торговельного об’єкту з продажу 

продовольчих товарів, крім товарів підакцизної 

групи 

2 роки 364 

дні 

Станом на 31.07.2016 

116,00 1160,00 174000,00 

4 напівпідвал бульв. Чоколівський, 27 95,0 6% 

Розміщення об’єкту поштового зв'язку на 

площі, що використовується для надання 

послуг поштового зв'язку 

2 роки 364 

дні 

Станом на 31.05.2016 

69,32 6585,50 1317100,00 

5 

 
цоколь пров.Машинобудівний,27 44,10 6% 

Розміщення буфету, який не здійснює продаж 

товарів підакцизної групи 

2 роки 364 

дні 

Станом на 31.05.2016 

76,30 3365,00 673000,00 

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

Повітрофлотський, 41, Солом’янська районна в місті Києві державна адміністрація, каб. 179, Отримати довідкову інформацію можна за тел.: 207-09-32, 207-09-34, 207-09-

30. 


