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СВЯТОШИНСЬКА р а й о н н а  в  м іс т і  к и є в і  

ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ,

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

№ - / 32 .

Про деякі питання оренди майна 
територіальної громади міста Києва

Відповідно до Закону України «Про оренду державного та 
комунального майна», рішення Київської міської ради від 21 квітня 2015 року 
№ 415/1280 «Про затвердження Положення про оренду майна територіальної 
громади міста Києва», розпорядження виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної адміністрації) від 10 грудня 2010 року 
№ 1112 «Про питання організації управління районами в місті Києві» та на 
виконання доручення постійної комісії Київської міської ради з питань 
власності (протокол від 02 лютого 2017 року № 40):

1. Погодити продовження терміну дії договору оренди нежитлового 
приміщення комунальної власності територіальної громади міста Києва, 
переданого до сфери управління Святошинської районної в місті Києві 
державної адміністрації, з орендарем згідно з додатком.

2. Відділу з питань майна комунальної власності Святошинської районної 
в місті Києві державної адміністрації спільно з балансоутримувачем вжити 
заходів щодо виконання доручення постійної комісії Київської міської ради з 
питань власності (протокол від 02 лютого 2017 року № 40).

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого 
заступника голови Святошинської районної в місті Києві державної

^адміністрації.
ІТІ КИе

^Голова В. Каретко

Згідно з оригіналом: 
начальник відділу 
організації діловодства Т. Лозова



Додаток
до розпорядження Святошинської 
районної в місті Києві державної 
адміністрації

Нежитлові приміщення, що передані до сфери управління Святошинської 
районної в місті Києві державної адміністрації, договір оренди яких

продовжується на новий строк

№
п/
п Назва юридичної 

особи

Об’єкт оренди

Адреса Поверх, площа Ставка
орендної

плати

Строк, 
на який 
продов - 
жується 
договір 
оренди

Цільове
використання
приміщення

ОРЕНДОДАВЕЦЬ -  СВЯТОЇ 
ДЕРЖАВІ

ШИНСЬКА РАЙОННА в  м  
ІА АДМШІСТРАЦІЯ

[СТІ КИЄВІ

БАЛАНСОУТРНМУВАЧ -  ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКА СПОРТИВНА ШКОЛА № 17
1. Фізична особа-

підприємець
Савенок
Людмила
Львівна

вул. Симиренка 
№ 5 Б

2 поверх 
Площа, кв.м -  
140,0

15 % 
(13 годин 

на
тиждень)

2 роки 
364 дні з 

02.02.2017

Проведення 
занять з 
естетичного 
виховання

Керівник апарату О. Михайлов


