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

територіальної громади міста Києва 
 
 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ - ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ М. КИЄВА ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) 

 

Дані про об'єкт оренди  
№ 
п/п 

 
Балансоутримувач 
(юридична адреса, 
контактний телефон)

Характе-
ристика 

Місцезнаходже
ння 

Загаль
на 

площа, 
кв.м 

Оренд
на 

ставка 
у %  

Запропонована 
заявником мета 
використання 
приміщення 

Строк оренди 
запропоно-

ваний 
заявником 

Орендна 
плата за 1 
кв.м, грн. 

Розмір 
місячної 
орендної 
плати, 
грн. 

Вартість 
об’єкту 
оренди, 
грн. без 
ПДВ 

Станом на 31.07.2017 

1* 

КП "Фармація" 
 

(01030, Франка Івана, 
38б ,  

234-91-41) 

1 поверх, 
підвал 

Маяковського 
просп. 15 445,69 8 

Кафе, яке не 
здійснює продаж 
товарів підакцизної 

групи 

2 роки 364 
дні 

94,50 42116,67 6317500,00 

Станом на 31.08.2017 

2* 

КП "Фармація" 
 

(01030, Франка Івана, 
38б ,  

234-91-41) 

1 поверх 
Героїв 

Сталінграда 
просп. 65 

129,90 8 

Розміщення 
торговельного 

об‘єкту з продажу 
продовольчих 

товарів, крім товарів 
підакцизної групи 

2 роки 364 
дні 

147,31 19135,33 2870300,00 

Станом на 01.11.2017 
2 роки 364 

дні 
13,69 283,33 

3 

ТМО «Психіатрія» у 
місті Києві 

 
(04080, Кирилівська, 

103-А,  
468-41-77) 

2 поверх 
Кирилівська 
вул. 103-А 
корп.1 

20,70 1 
Розміщення 
приватного 

навчального закладу 

   

333000,00 

 
*За умови, що орендар за власний рахунок здійснить дії по відокремленню орендованого приміщення від іншого та розмежування інженерних 
мереж, а саме, у разі необхідності отримати необхідні дозволи на перебудову/реконструкцію приміщення, виконати та погодити проектну 
документацію на підставі якої здійснити відокремлення, в тому числі розмежування інженерних мереж. 

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



аркуш 2 
 

 

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.         


