Печерська районна в місті Києві державна адміністрація інформує про результати конкурсу 05 квітня 2019 року на право оренди наступних
нежитлових приміщень:
Балансоутримувач - Управління освіти та інноваційного розвитку Печерської районної в місті Києві державної адміністрації
п/н
Адреса, тип
будинку

1
1

2
Печерський
узвіз, 13
адміністративн
ий будинок

Інформація про об’єкт оренди
Площа, кв. м
Технічна
загальна
корисна
характеристика
(поверх,
стан об’єкту,
наявність
комунікацій)
3
274,2

4
274,2

5
нежитлові
приміщення,
на 2 поверсі школи
І-ІІІ ступенів № 134
ім. Ю. Гагаріна.
Технічний стан
приміщень задовільний

Оціночн
а
вартість
станом
на
6
Станом на
31.03.2017 6763000,00
грн без
ПДВ за

Цільове
використан
ня

Строк
оренди

7
Для розміщення
фізкультурно –
спортивного
закладу,
діяльність якого
спрямовано на
організацію та
проведення
занять різними
видами спорту
(проведення
занять зі східних
єдиноборств).
Погодинна
оренда
(понеділок –
четвер з 19-00 до
20-00 год,
чотири години
на тиждень)

8

ІНФОРМАЦІЯ
про результати конкурсу на право оренди
нежитлових приміщень територіальної громади міста Києва
9

1 рік
(крім
літніх
канікул)

Переможцем конкурсу стала громадська організація «Федерація внутрішніх бойових мистецтв», яка взяла участь
у конкурсі, чия пропозиція відповідає умовам конкурсу та, яка взяла на себе зобов’язання виконати всі умови
конкурсу і запропонувала розмір орендної плати – 1500,00 грн (одна тисяча п’ятсот грн 00 коп) без ПДВ для
розміщення фізкультурно – спортивного закладу, діяльність якого спрямовано на організацію та проведення
занять різними видами спорту (проведення занять зі східних єдиноборств)

Балансоутримувач - комунальне підприємство «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Печерського району м. Києва».
п/н
Адреса, тип
будинку

1
1

2

Інформація про об’єкт оренди
Площа, кв. м
Технічна
загальна
корисна
характеристика
(поверх,
стан об’єкту,
наявність
комунікацій)

2
Кловський
узвіз, 17
житловий
будинок

3
26,8

вул. Глазунова,
4/47,
житловий
будинок

62,6

4
25,0

62,6

5
Вбудовані нежитлові
приміщення,
на 8 поверсі, технічне
обладнання відсутнє,
комунікації наявні
(необхідне
відновлення їх
роботи). Технічний
стан приміщень задовільний
Вбудовані нежитлові
приміщення,
на підвальному
поверсі, технічне
обладнання відсутнє,
комунікації наявні.
Технічний стан
приміщень –
задовільний
(потребує ремонту

Оціночн
а
вартість
станом
на

Цільове
використання

Строк
оренди

ІНФОРМАЦІЯ
про результати конкурсу на право оренди
нежитлових приміщень територіальної громади міста Києва

6
Станом на
30.04.2018
494700,00
грн без
ПДВ

7
Використання
приміщень
фізичними
особами, що
проживають у
багатоквартирном
у будинку, для
побутових потреб

Станом на
31.05.2018
1025900,00
грн без
ПДВ за

Розміщення
тренажерних залів,
суб’єктів
господарювання,
які провадять
діяльність у сфері
освіти, крім
кваліфікованих
приватних
навчальних
закладів

8

2 роки
364 дні

2 роки
364 дні

9

Переможцем конкурсу стала громадянка Холодна Л. С., яка взяла участь у конкурсі, чия пропозиція відповідає
умовам конкурсу та, яка взяла на себе зобов’язання виконати всі умови конкурсу і запропонувала розмір
орендної плати – 3066,51 грн (три тисячі шістдесят шість грн 51 коп) без ПДВ для використання приміщень
фізичними особами, що проживають у багатоквартирному будинку, для побутових потреб

З причин відсутності учасників конкурсу, відповідно до підпункту б пункту 17 Порядку проведення конкурсу
на право оренди, затвердженого рішенням Київської міської ради від 21.04.2015 № 415/1280 (у редакції рішення
Київської міської ради від 20.12.2018 № 476/6527) конкурс на права оренди, визнаний таким, що не відбувся.
Даному нежитловому приміщенню присвоєно статус «ВІЛЬНЕ».

