
 
УКРАЇНА 

СОЛОМ'ЯНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ  

ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

 

       РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

10.06.2015           №  357 

 

Про надання в оренду нежитлових  

приміщень єдиному претенденту 

на право оренди 

 

 

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 19.05.2015 № 34 (п. 1.2.22 питання погодження укладання 

договорів оренди з єдиними претендентами на право оренди нежитлових 

приміщень комунальної власності м. Києва): 

 

1. Надати в оренду нежитлові приміщення єдиному претенденту на право 

оренди згідно з додатком. 

 

      2. Директору комунального підприємства «Керуюча компанія з 
обслуговування житлового фонду Солом’янського району м. Києва»  
спільно з відділом з питань майна  комунальної власності  Солом’янської  

районної в місті Києві державної адміністрації здійснити організаційно-правові 

заходи на виконання пункту 1 цього розпорядження. 

 

       3.  Контроль за виконанням  цього розпорядження покласти на заступника 

голови Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації        

Максимову О.І. 

 

 

 

Голова                                                                                                     М. Шкуро  

                              



Додаток 

до розпорядження Солом'янської  

районної в місті Києві державної 

адміністрації 

10.06.2015 № 357 

ПЕРЕЛІК 

нежитлових приміщень комунальної власності територіальної громади міста Києва,  

які пропонуються передати в орендне користування єдиному претенденту на право оренди,  

згідно з оголошенням у газеті «Хрещатик» від 25.03.2015 № 42 (4638) (до 100 кв.м)  

 

№ 

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 

Ставка 

орендної 

плати у % 

Місячна орендна 

плата у грн 

Строк, на 

який 

укладається 

договір 

оренди 

 

Прим. 

Дата розрахунку 

орендної плати 

у грн. за 1 

кв.м 

Дата проведення 

незалежної 

експертної оцінки 

Дата затвердження 

оцінки та термін дії 

висновку/акту 

Орендодавець – Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація 

Балансоутримувач- комунальне підприємство «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Солом’янського району м. Києва» 

1 СУБ’ЄКТ  

ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ – 

ФІЗИЧНА ОСОБА 

МЕЛЕШУК ІГОР 

ВОЛОДИМИРОВИЧ 

Форма власності - 

приватна 

Форма фінансування - 

госпрозрахункова 

ІВАНА ЛЕПСЕ БУЛЬВ, 

№ 17 

Солом'янський район, 

ЖБк - 5-поверховий, 

адміністративне,  

підвал 

Площа, кв.м - 71.20 

 

РОЗМІЩЕННЯ  

СУБ’ЄКТІВ 

ГОСПОДАРЮВАННЯ, 

ЩО ЗДІЙСНЮЮТЬ 

ВИРОБНИЧУ 

ДІЯЛЬНІСТЬ 

ПРОДОВОЛЬЧОЇ 

ГРУПИ ТОВАРІВ 

(очищення води) 

 

підвал 

Площа, кв.м - 29.00 

 

8% 

 

1058.00 

2 роки  

364 дні  

 

 

06.02.2015 
 

36.48 

 

 

 

 

 

31.10.2014  

(термін дії 1 рік) 

 

29.01.2015 

   

 

Керівник апарату                П.Макаренко 


