
ІНФОРМАЦІЯ 

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

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація повідомляє, що 12 жовтня 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 Строк 

оренди 

Інформація про переможця 

п/н адреса площа, 

кв. м 

технічна 

характеристика 

1 вул. 

Городецького, 

№ 11 літ. «А», 

«Б» 

будинок 

віднесено до 

пам’ятки 

історії, 

архітектури та 

містобудуван

ня місцевого 

значення 

 

52,5 

 

перший поверх 

- громадської 

(благодійної) організації, 

на площі, що не 

використовується для 

провадження 

підприємницької 

діяльності; 

- для розміщення офісу; 

- для розміщення 

приватного закладу 

охорони здоров’я, що діє 

на основі приватної 

власності і проводить 

громадську діяльність з 

медичної практики в 

інших місцях 

 

2 роки  

364 дні 

Товариство з обмеженою відповідальністю «А-Б-В» для розміщення офісу, терміном 

на 2 роки 364 дні, як таке, що запропонувало найбільший розмір орендної плати – 

33372 грн 00 коп (тридцять три тисячі триста сімдесят дві гривні 00 коп) без ПДВ (за 

перший місяць оренди) та взяло на себе зобов’язання виконати всі умови конкурсу 

 

2 вул. Липська,  

№ 12/5 літ. 

«А», будинок 

занесений до 

переліку 

пам’яток 

історії 

місцевого 

значення 

 

26,0 

 

цокольний 

поверх 

- офісних приміщень; 

- громадських та 

благодійних організацій 

на площі, що не 

використовується для 

провадження 

підприємницької 

діяльності 

 

2 роки  

364 дні 

Громадська організація «Київська бізнес асоціація Україна - Європа» для 

розміщення офісу, терміном на 2 роки 364 дні, як така, що запропонувала 

найбільший розмір орендної плати – 11000 грн 00 коп                (одинадцять тисяч 

гривень 00 коп) без ПДВ (за перший місяць оренди) та взяла на себе зобов’язання 

виконати всі умови конкурсу 

 



3 вул. 

Інститутська, 

№ 24/7 

 

 

189,8 

 

підвальний 

поверх 

- кафе, барів, закусочних, 

буфетів, кафетеріїв, 

їдалень, буфетів, які не 

здійснюють продаж 

товарів підакцизної 

групи, закладів 

ресторанного 

господарства з 

постачання страв, 

приготовлених 

централізовано, для 

споживання в інших 

місцях 

 

2 роки  

364 дні 

Товариство з обмеженою відповідальністю «ГУД ДЕЙ ГРУП» для розміщення кафе, 

барів, закусочних, буфетів, кафетеріїв, їдалень, буфетів, які не здійснюють продаж 

товарів підакцизної групи, закладів ресторанного господарства з постачання страв, 

приготовлених централізовано, для споживання в інших місцях, терміном на 2 роки 

364 дні, як таке, що запропонувало найбільший розмір орендної плати – 49000 грн 

00 коп (сорок дев’ять тисяч гривень 00 коп) без ПДВ (за перший місяць оренди) та 

взяло на себе зобов’язання виконати всі умови конкурсу 

 

4  

вул. Іоанна 

Павла ІІ, № 7 

 

 

 

46,9 

нежитлові 

приміщення 

підвального 

поверху, 

приміщення 

включені в 

перелік 

об’єктів групи 

А, які 

підлягають 

приватизації 

шляхом 

продажу на 

аукціонах, за 

конкурсом  

 

- кафе, барів, закусочних, 

кафетеріїв, їдалень, які 

не здійснюють продаж 

товарів підакцизної 

групи, закладів 

ресторанного 

господарства з 

постачанням страв, 

приготовлених 

централізовано, для 

споживання в інших 

місцях; 

- офісних приміщень 

до 

момен

ту 

підпис

ання 

акту 

прийм

ання – 

переда

чі з 

покупц

ем 

об’єкта 

приват

изації, 

але не 

більше 

ніж  

2 роки 

364 дні 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Рейт Супер Естейт» для розміщення 

офісу, з терміном оренди до моменту підписання акту приймання – передачі з 

покупцем об’єкта приватизації, але не більше ніж 2 роки 364 дні, як єдиний 

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

відповідно до конкурсної пропозиції – 6000 грн 00 коп (шість тисяч гривень 00 коп) 

без ПДВ (за перший місяць оренди) та взяло на себе зобов’язання виконати всі 

умови конкурсу 

 



5 вул. Іоанна 

Павла ІІ, № 7 

 

132,3 нежитлові 

приміщення 

підвального 

поверху,примі

щення 

включені в 

перелік 

об’єктів групи 

А, які 

підлягають 

приватизації 

шляхом 

продажу на 

аукціонах, за 

конкурсом  

- офісних приміщень; 

суб’єктів 

господарювання, що 

здійснює побутове 

обслуговування 

населення 

до 

момен

ту 

підпис

ання 

акту 

прийм

ання – 

переда

чі з 

покупц

ем 

об’єкта 

приват

изації, 

але не 

більше 

ніж  

2 роки 

364 дні 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Рейт Супер Естейт» для розміщення офісу, 

з терміном оренди до моменту підписання акту приймання – передачі з покупцем 

об’єкта приватизації, але не більше ніж 2 роки 364 дні, як єдиний претендент, який 

прийняв участь у конкурсі, та запропонував розмір орендної плати, відповідно до 

конкурсної пропозиції – 15000 грн 00 коп                (п'ятнадцять тисяч гривень 00 коп) 

без ПДВ (за перший місяць оренди) та взяло на себе зобов’язання виконати всі умови 

конкурсу 

 

 


