
Печерська районна в місті Києві державна адміністрація інформує про результати конкурсу 01 листопада 2019 року на право оренди 

наступних нежитлових приміщень: 

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

 

 

 

Інформація про об’єкт оренди Цільове 

використання 

Строк 

оренди 
 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати конкурсу на право оренди  

нежитлових приміщень територіальної громади міста Києва 
 

Адреса, тип 

будинку 

Площа, кв. м Технічна 

характеристика 

(поверх,  

стан об’єкту, 

наявність 

комунікацій) 

Оціночн

а 

вартість 

станом 

на 

загальна корисна 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 вул, Шота 

Руставелі, 

21  

житловий будинок 

 

 

 

22,7 

 

 

 

22,7 

нежитлові 

приміщення, 

цокольного поверху,                          

технічне обладнання 

та комунікації: 

енергозабезпечення – 

так; 

водозабезпечення – 

так; 

теплозабезпечення – 

так. Технічний стан 

приміщень – 

потребує ремонту. 

Станом на 

31.03.2019 

521700,00 

грн без 

ПДВ  

Для розміщення: 

 - перукарні 

 

2 роки  

364 дні 
 

 

 

 

 

 

 

З причин неявки учасника конкурсу, вирішено перенести конкурс на право оренди нежитлового 

приміщення на наступне засідання постійно діючої конкурсної комісії Печерської районної в місті Києві 
державної адміністрації з проведення конкурсу на право оренди майна територіальної громади                     

міста Києва 

 

 

2

. 

вул. 

Кропивницького, 

12 

житловий будинок. 

 

 

69,2 

 

69,2 

Нежитлові 

приміщення,                       

першого поверху, 

технічне обладнання 

та комунікації: 

енергозабезпечення – 

так; 

водозабезпечення – 

так; 

теплозабезпечення – 

так. 

Технічний стан 

приміщень – 

потребує ремонту.  

Станом на 

30.04.2019  

2382000,00 

грн без 

ПДВ       

Для розміщення: 

розміщення кафе, 

яке не здійснює 

продаж товарів 

підакцизної групи 

 

2 роки  

364 дні 

 

 

 

 

 

Переможцем конкурсу стала фізична особа – підприємець Патлун Артем Петрович, 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 – 27000,00 грн (двадцять сім тисяч грн 00 коп)      

без ПДВ за перший місяць оренди  

3 вул. Лютеранська, 

27-29 літ. «А» 

житловий будинок 

(об’єкт 

культурної 

спадщини) 

 

27,2 

 

27,2 

нежитлові 

приміщення 

підвального поверху,                          

технічне обладнання 

та комунікації: 

енергозабезпечення – 

так; 

водозабезпечення – 

так; 

теплозабезпечення – 

так. Технічний стан 

приміщень – 

потребує ремонту. 

Станом на 

31.01.2019  

673000,00 

грн без 

ПДВ       

Для розміщення: 

 - громадської 

організації, на 

площі, що не 

використовується 

для провадження 

підприємницької 

діяльності 

2 роки  

364 дні 

 

Переможцем конкурсу стала громадська організація «Спілка творців друкованих та електронних видань», 

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 – 800,00 грн                

(вісімсот грн 00 коп) без ПДВ за перший місяць оренди 

4 вул. Липська, 12/5 

житловий будинок 

 

 

25,6 

 

25,6 

нежитлові 

приміщення 

напівпідвального 

поверху,                          

технічне обладнання 

та комунікації: 

Станом на 

30.04.2019  

660700,00 

грн без 

ПДВ                 

Для розміщення: 

- суб’єкту 

господарювання, 

що здійснює 

побутове 

обслуговування  

2 роки  

364 дні 

 

Переможцем конкурсу стало товариство з обмеженою відповідальністю «Темпо Групп», яке взяло участь 

у конкурсі, чия пропозиція відповідає умовам конкурсу та, яке взяло на себе зобов’язання виконати всі 

умови конкурсу і запропонувало розмір орендної плати – 6900,00 грн (шість тисяч дев’ятсот грн 00 коп) 
без ПДВ за перший місяць оренди 



енергозабезпечення – 

так; 

водозабезпечення – 

ні; теплозабезпечення 

–  ні. Технічний стан 

приміщень – 

потребує ремонту 

населення 

 

 


