
голосIiвськд рдйсrннА ts MICTI ки€вI
ДЕРЖАВНА АДМIýlСТРАЦIЯ

розIIоряджвння
20.09.2022 Ng 2,10

Про продовження договорiв оренди без
про в еде I-Jня аукцi он iB н ехситловI,D( примiщень
на просп. Академiка Глушкова, 31-А, блок Б

Вiдповiдно до статей 6, 4| Закону Украiни кПро мiсцевi державнi
аль,riнiстрацiТ>, Закону УтсраТrrи uПро ореrrду державного та комуналъного
майна>, t-lyHKTiB |34-l42 Порядку передачi в 0ренду державного та
коNlунального майна, який затверд)Itено постановою Кабiнету MiHicTpiB
Украiни вiд 03.06.2020 Ns 483 <,Щеякi цитання оренди державного та
комунального майна>>, рiшення Киiвськоi мiсъкоi ради вiд23.а7.2020 Ns 5а19П9
<l1po деякi питаннrI оренди комунаJIьного майна територiальноi lромади
MicTa Кисва>>, розпорядження виконавчого орга}ry КиiЪсъкоi MicbKoi радп
(КиТвськоТ MicbKoT дер}кавноТ адмiнiстрацiI) вiд 10.12.2010 Ns IIl2 пПро
питаннjI органiзацiТ управлiння районами в MicTi КиевЬ>:

1. Продовlкити без проведення аукцiону строк дii договсру оренди
нежитлових примiщень комунаJIьноi власностi територiальноi громади MicTa
Киева, пеtr!едани>( до сфери управлiння ГолосiТвсъкоi районноi в MicTi Киевi
державFIоi адмiнiстрацii, згiдно з додатком.

2. Вiддiлу :з питань пtайна комунальноi власt-lостi Голосiiвськоi районно1 в

MricT,i Itиевi дерясавноТ адмiнiстрацii спiльно з балансоутримувачем нежитлових
прлtмiщень здiйонити органiзацiйно-правовi заходи по виконанню Еункту 1

цього розпорядження.

3. Контроль за виконанням цього розшорriджен}ш покJIасти на заступника
голов!1 Калугir]g ю,
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ОРЕНДОДАВЕЦЬ - ГОЛОСIIВСЬКА РАЙО}l}И В MICTI КИСВI ДЕРЖАВНА АДМIFIIСТРАЦUI
БАJIАЕСОУТРИМУВАЧ - ФlЗКУЛЬТУРНО - ОЗДОРОВtIIД4 ШНТР кШНТРАЛIЗОВАНА СИСТЕМА ДИТ.ШIО -

юнАlьI(Их спортивних клуБIв зА мIсцЕм IIро}с4вАння dолосI€во>
l ,Щитячо_юнацька

сuортивна шкOпа
(Голосiево))
Код€ДПОУ
25681610
Форма власностi -
комYнаJIьна

проеп. Академiка
Глушкова,31-А,
блок кБ>
Голосiiвсъкий район,
Нежитлова будiвля,
2-х поверховий,
загальЕа IIлоща -

Розмiщеgrtя дtлтячо-юнацькоi
спортивноi школи, яка
фiнансуетr,ся за рrжунок бюджету
MicTa Киева, i lre стягуе плату з
вихованцiв за навчаJIьно-
тренувальнi заняття (проведенtrя
навчально_тl]енувt}Jъного пооцесу

1 грн
ýа рlк

з1.01.2022

l.
Продовжити

TepMiH дii
договорiв

2 роки
364 днi
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Q)opMa

фiнансування *
бюдкет MicTa Киева

7l4,00 кв. м дитячо-ю}Iацькоi спортивноi шttоди
кГолосiево>)
.Щругий поверх,
загальнаплоща- 120,70 кв. pt

3 430 000,00

,Щоговiр оренди вiд 29.08.2019
Ng 107-19
TopMiH дiiз 29.08.2019
по 28.08,2022

,Щитячо-юнацька
споIпивЕа школа
<<Голосiево>

Код€ДРПОУ
25681610
Форма власlrостi -
комуIrальна
Форма
фiвансуваtпrя -
бюдкет MicTa Киева

просп, Акадсмiка
Глушкова,31-А,
блок <Б>

ГолосiiЪський район,
Нежитлова будiвля,
2-х поверховий,
загщIьЕа IшOща -
7l4,00 кв. м

Розмiцен ня дитячо-lоl-tацькоТ
спортивноi urколи, яка

фiнансустъся за рахуЕок бrоркеry
MicTa Киева, i не стяryе плату з

вихованцiв за }IавчаJl ы.Iо-

тренувальнi занятlу (проведення
навчыБно-тренуваJIьного процесу
дитячо-IоIlацькоi спортивноТ l,ttt<оли

кГолосiево>)

Друтий пOверх,
заг€цьна IIJIоща - 57,90 кв. м

1 грн
на plt(

3|.0,7.2022

2. об'еднаr:п
договори
оренди в

одиIl

.Щоговiр оренди вiд 29.08.2019
Ns 108-19
Термiвдiiз 29.08,2019
по28,08,2022

1 7з2 000,00

на"lмьвик вiмiпу з питань
майна комуналън oi власцостi свiтлана ГоревА


