
ІНФОРМАЦІЯ 

про результати конкурсу на право оренди нежитлових територіальної громади міста Києва 

 

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація повідомляє, що 23 листопада 2018 року відбувся конкурс на право оренди нежитлових 

приміщень, які перебувають на балансовому утриманні комунального підприємства «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду 

Печерського району м. Києва». За результатами конкурсу переможцями стали: 
Інформація про об’єкт оренди Цільове використання Стартовий розмір орендної 

плати, грн без ПДВ 

Строк 

оренди 

Інформація про переможця 

п/н адреса площа, 

кв. м 

технічна характеристика 

1  

Бессарабська площа/                      

вул. Круглоуніверситетська, 

№ 9/1 Аꞌ, будинок є пам’яткою 

історії місцевого значення 

 

16,5  

 

3,6 кв. м – приміщення 

антресолі 4 поверху; 

12,9 – приміщення 

мезоніну 

 

 

 

 

для розміщення: 

- громадських та благодійних 

організацій на площі, що не 

використовується для 

провадження підприємницької 

діяльності; 

- можливе альтернативне 

цільове використання 

365,08 - для розміщення 

громадських та благодійних 

організацій на площі, що не 

використовується для 

провадження 

підприємницької діяльності 

 

 

 

2 роки 

364 дні 

Громадська організація «Клуб «Автомотодрайв» для розміщення громадської 

організації на площі, що не використовується для провадження підприємницької 

діяльності, як така, що запропонувала найбільший розмір орендної плати – 3900,00 грн 

без ПДВ (три тисячі дев’ятсот гривень 00 коп без ПДВ ) за перший місяць оренди та 

взяла на себе зобов’язання виконати всі умови конкурсу 

2 вул. М. Бойчука, № 1/2, 

будинок є пам’яткою 

архітектури та містобудування  

місцевого значення 

 

145,8 

 

перший поверх 

 

 

 

 

для розміщення: кафе, барів, 

закусочних, кафетеріїв, їдальнь, 

буфетів, які не здійснюють 

продаж товарів підакцизної 

групи, закладів ресторанного 

господарства з постачання 

страв, приготовлених 

централізовано, для споживання 

в інших місцях. 

 

18030,00 

 

2 роки 

364 дні 

Фізична  особа – підприємець Маслов О.О. для розміщення кафе, барів, закусочних, 

кафетеріїв, їдальнь, буфетів, які не здійснюють продаж товарів підакцизної групи, 

закладів ресторанного господарства з постачання страв, приготовлених централізовано, 

для споживання в інших місцях, як єдиний претендент, який прийняв участь у конкурсі 

та, який запропонував розмір орендної плати відповідно до конкурсної пропозиції – 

18100 грн 00 коп без ПДВ (вісімнадцять тисяч сто грн 00 коп без ПДВ) за перший 

місяць оренди та взяв на себе зобов’язання виконати всі умови конкурсу  

3 бульв. Лесі українки, № 28  

58,4 

 

перший поверх 

для розміщення: 

- видавництв друкованих 

засобів масової інформації; 

- суб’єкта господарювання, що 

здійснює побутове 

обслуговування населення; 

- розміщення громадських та 

благодійних організацій на 

площі, що не використовується 

для провадження 

підприємницької діяльності. 

 

 

3920,00 

 

2 роки 

364 дні 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Титан - Трейд» для розміщення суб’єкта 

господарювання, що здійснює побутове обслуговування населення, як єдиний 

претендент, який прийняв участь у конкурсі та, який запропонував розмір орендної 

плати відповідно до конкурсної пропозиції – 4000 грн 00 коп без ПДВ (чотири тисячі  

грн 00 коп без ПДВ) за перший місяць оренди та взяв на себе зобов’язання виконати всі 

умови конкурсу  

4 вул. Лютеранська, № 27-29 

літ. «А», будинок є пам’яткою 

архітектури місцевого 

значення 

 

27,2 

 

підвальний поверх 

для розміщення: громадських та 

благодійних організацій на 

площі, що не використовується 

для провадження 

підприємницької діяльності. 

 

 

723,94 

 

2 роки 

364 дні 

Громадська організація «Клуб «Спілка художників та дизайнерів «Артхаус» для 

розміщення громадської організації на площі, що не використовується для провадження 

підприємницької діяльності, як така, що запропонувала найбільший розмір орендної 

плати – 7900,00 грн без ПДВ (сім тисяч дев’ятсот гривень 00 коп без ПДВ ) за перший 

місяць оренди та взяла на себе зобов’язання виконати всі умови конкурсу 



5 вул. Менделєєва, № 12  

75,7 

 

відокремлена нежитлова 

будівля 

для розміщення: 

- розміщення громадських та 

благодійних організацій на 

площі, що не використовується 

для провадження - 

підприємницької діяльності; 

- можливе альтернативне 

цільове використання 

 

1746,54 - для розміщення 

громадських та благодійних 

організацій на площі, що не 

використовується для 

провадження 

підприємницької діяльності.  

 

 

2 роки 

364 дні 

Громадська організація «Клуб «Автомотодрайв» для розміщення громадської 

організації на площі, що не використовується для провадження підприємницької 

діяльності, як така, що запропонувала найбільший розмір орендної плати – 10000,00 грн 

без ПДВ (десять тисяч гривень 00 коп без ПДВ ) за перший місяць оренди та взяла на 

себе зобов’язання виконати всі умови конкурсу 

6 вул. Старонаводницька, № 4  

42,2 

 

перший поверх 

для розміщення: продовольчих 

товарів, крім товарів 

підакцизної групи 

 

5093,75 

2 роки 

364 дні 

Фізична особа – підприємець Ільїн О. Ю., для розміщення торгівельного об’єкту з 

продажу продовольчих товарів, крім товарів підакцизної групи, як такий, що 

запропонував найбільший розмір орендної плати – 16555,00 грн без ПДВ (шістнадцять 

тисяч п’ятсот п’ятдесят гривень 00 коп без ПДВ ) за перший місяць оренди та взяв на 

себе зобов’язання виконати всі умови конкурсу 

 


