
Печерська районна в місті Києві державна адміністрація інформує про результати конкурсу 13 грудня 2019 року на право оренди наступних 

нежитлових приміщень: 

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

н 

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, Шовковична, 

46-48  

житловий будинок 

 

32,1 

 

32,1 

нежитлові 

приміщення, 

першого поверху,                          

технічне обладнання 

та комунікації: 

енергозабезпечення – 

так; 

водозабезпечення – 

так; 

теплозабезпечення – 

так. Технічний стан 

приміщень – 

потребує ремонту. 

Станом на 

30.06.2019 

1008000,00 

грн без 

ПДВ  

Для розміщення 

офісного 

приміщення 

 

 

2 роки  

364 дні 

 

Переможцем конкурсу стало товариство з обмеженою відповідальністю «АРКТРЕЙД», 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 – 201000,00 грн (двісті одна тисяча грн 00 коп) без ПДВ за перший місяць оренди 

 

 

 

2

. 

вул. Велика 

Васильківська, 71 

житловий будинок 

 

 

26,6 

 

26,6 

Нежитлові 

приміщення,                       

першого поверху, 

технічне обладнання 

та комунікації: 

енергозабезпечення – 

так; 

водозабезпечення – 

так; 

теплозабезпечення – 

так. 

Технічний стан 

приміщень – 

потребує ремонту. 

Станом на 

30.06.2019  

783600,00 

грн без 

ПДВ       

Для розміщення 

перукарні 

 

2 роки  

364 дні 

 

Переможцем конкурсу стала фізична особа – підприємець Рожнова О. В., 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 – 3000,00 грн (три тисячі грн 00 коп) без ПДВ за перший місяць оренди 

3 вул. Лютеранська, 

28/19 літ. А 

житловий будинок 

(об’єкт 

культурної 

спадщини) 

 

308,1 

 

308,1 

нежитлові 

приміщення 

підвального поверху,                          

технічне обладнання 

та комунікації: 

енергозабезпечення – 

так; 

водозабезпечення – 

так; 

теплозабезпечення – 

так. Технічний стан 

приміщень – 

потребує ремонту. 

Станом на 

31.05.2019  

7300800,00 

грн без 

ПДВ       

Для розміщення 

 офісного 

приміщення 

2 роки  

364 дні 

 

Переможцем конкурсу стало товариство з обмеженою відповідальністю «СБМ-ІНВЕСТ», 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 – 51172,00 грн (п’ятдесят одна тисяча сто сімдесят дві грн 00 коп) без ПДВ за перший місяць 
оренди 

 


