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?0ТОКОЛ № 9

засідання конкурсної комісії Подільської районної в місті Києві державної
адміністрації від 07 грудня 2016 року

Присутні;

Голова комісії Мондриївський В.М.
Секретар комісії Гоглюватий Ю.І.

Члени комісії; Крикун А.Є.
Багірова Ю.В.
Сторожук В.П.

Відсутні; Дідовець Ю.В.
Дубовик М.Г.

На засіданні були присутні представники претендентів:

- Громадська організація «Благодійний центр «Стрічка Надії» (ініціатор) - 
Федорко Юлія Володимирівна

- Громадська організація «Антикорупційний Комітет Майдану» -Мачульська 
Вікторія Олександрівна

- Громадська організація «ПРАВОЗАХИСНИК ХАБ» - Охріменко Олександр 
Анатолійович

- Товариство з обмеженою відповідальністю «ДІАМЕД-1» - Шмаюн Костянтин 
Миколайович

Порядок денний

І. Розгляд заяв претендентів на право оренди нежитлових приміщень
1-го поверху по вул. Верхній Вал,40 літ. А площею 17,20кв.м терміном на 
2 роки 364 дні для розміщення громадської організації.

Претенденти ;
- Громадська організація «Благодійний центр «Стрічка Надії» 

(ініціатор)
- Громадська організація «Антикорупційний Комітет Майдану»

- Громадська організація «ПРАВОЗАХИСНИЙ ХАБ»



II. Розгляд заяв претендентів на право оренди нежитлових приміщень
1-го поверху по вул. КирилівськаД09-В/1 літ. А площею 22,40кв.м терміном 
на 2 роки 364 дні для розміщення громадської організації.

Претенденти : 

- Громадська організація «Благодійний центр «Стрічка Надії» 
(ініціатор)

- Громадська організація «Антикорупційний Комітет Майдану»

- Громадська організація «ПРАВОЗАХИСНИЙ ХАБ»

III. Розгляд заяв претендентів на право оренди нежитлових приміщень
2-го поверху по вул. Мостицькій,9 площею 53,00кв.м терміном на 2 роки 364 
дні для розміщення кафе, яке не здійснює продаж товарів підакцизної групи.

Претенденти: 

Товариство з обмеженою відповідальністю «ДІАМЕД-1» 

Заслухали:

Гоглюватий Ю.І.: Пропонується розглянути та прийняти рішення по 
питаннях порядку денного.

Мондриївський В.М.: Всі ознайомлені з матеріалами?

Сторожук В.П.: Які претенденти мали намір орендувати приміщення 
зазначені в порядку денному за результатами вивчення попиту?

Гоглюватий Ю.І.: За результатами вивчення попиту щодо наміру взяти 
в оренду нежитлові приміщення комунальної власності територіальної громади 
м. Києва, що належать до сфери управління Подільської районної в місті Києві 
державної адміністрації, шляхом розміщення оголошень в газеті «Хрещатик» 
(№74 (4844) від 15.07.2016 та №53 (4825) від 25.05.2016) та на офіційному веб -  
порталі Київської міської державної адміністрації на сторінці Подільської 
районної в місті Києві державної адміністрації надійшли заяви від наступних 
претендентів:

1. На нежитлові приміщення 1-го поверху по вул. Верхній Вал,40 літ. А
- Громадська організація «Благодійний центр «Стрічка Надії» (ініціатор)
- Благодійний фонд «Турбота поколінь»,
- Громадська організація «Асоціація Бізнес-Центрів»,
- Благодійна організація «Благодійний фонд «Оріяна».
2. На нежитлові приміщення 1-го поверху по вул. Кирилівська,109-В/1 

літ. А площею 22,40кв.м
Громадська о зганізація «Благодійний центр «Стрічка Надії» (ініціатор)

Громадська о
Благодійний фонд «Турбота поколінь»,

зганізація «Асоціація Бізнес-Центрів»,
- Громадська організація «Сінтагма».



3. На нежитлові приміщення 2-го поверху по вул. Мостицькій,9 
площею 53,00кв.м

- Фізична особа -  підприємець Майструк Леся Володимирівна
- Товариство з обмеженою відповідальністю «ДІАМЕД-1».

Мондриївський В.М.: Пропоную розглянути та прийняти рішення по 
питаннях порядку денного.

І. Розгляд заяв претендентів на право оренди нежитлових приміщень 
1-го поверху по вул. Верхній Вал,40 літ. А площею 17,20кв.м терміном на 
2 роки 364 дні для розміщення громадської організації.

Гоглюватий Ю.І.: Враховуючи погодження постійної комісії Київської 
міської ради з питань власності (протокол №24 від 13.09.2016) щодо 
оголошення конкурсу на право оренди в газеті «Хрещатик» (№123 (4893) від
15.11.2016) та на офіційному веб -  порталі Київської міської державної 
адміністрації на сторінці Подільської районної в місті Києві державної 
адміністрації було розміщено оголошення про проведення конкурсу на право 
оренди нежитлових приміщень 1-го поверху по вул. Верхній Вал,40 літ. А 
площею 17,20кв.м терміном на 2 роки 364 дні для розміщення громадської 
організації із зазначенням умов конкурсу, затверджених конкурсною комісією 
Подільської районної в місті Києві державної адміністрації на попередньому 
засіданні ( протокол №8 від 03.11.2016). Останній день прийому документів 
для участі у конкурсі -  30.11.2016 до 16.00.

До Подільської районної в місті Києві державної адміністрації для участі 
у конкурсі на право оренди зазначених приміщень звернулись 3 претенденти.

- Громадська організація «Благодійний центр «Стрічка Надії»
підтвердило намір орендувати нежитлові приміщення 1-го поверху по вул. 
Верхній Вал,40 літ. А площею 17,20кв.м терміном на 2 роки 364 дні для 
розміщення громадської організації.

- Громадська організація «Антикорупційний Комітет Майдану» та
- Громадська організація «ПРАВОЗАХИСНИЙ ХАБ»
звернулись з наміром взяти участь у конкурсі на право оренди зазначених 

приміщень.

Мондриївський В.М.: Враховуючи наявність 3 заяв на право оренди 
вказаних приміщень пропоную розпочати конкурс та визначитись з 
переможцем.

Хто за таку пропозицію? За -  5, проти -  0. Проголосували одноголосно.

Мондриївський В.М.: Пропоную розглянути заяви та пропозиції 
учасників конкурсу.

Гоглюватий Ю.І.: Учасники конкурсу надали пакети документів, які 
відповідають умовам конкурсу, та наступні конкурсні пропозиції:

З



- Громадська організація «Благодійний центр «Стрічка Надії»
запропонувало орендну плату за 1 місяць у розмірі 400,00 (чотириста) грн. без
пдв.

- Громадська організація «Антикорупційний Комітет Майдану»
запропонувала орендну плату за 1 місяць у розмірі 350,00(триста п’ятьдесят) 
грн. без ПДВ

- Громадська організація «ПРАВОЗАХИСНИЙ ХАБ» запропонувала 
орендну плату за 1 місяць у розмірі 330,33 (триста тридцять грн. тридцять три 
коп.)грн. без ПДВ

Заслухали обговорення пропозицій претендентів членами комісії.

Мондриївський В.М.: За умовами конкурсу, участь у конкурсі
приймають Громадські організації, які здійснюють безкоштовну юридичну 
допомогу малозабезпеченим верствам населення та юридичну допомогу для 
вирішення питань при створенні ОСББ, у зв’язку з чим пропоную учасникам 
конкурсу відповісти на наступні питання:

1. Чи має можливість та право надавати таку правову допомогу 
громадська організація «ПРАВОЗАХИСНИИ ХАБ»?

Охріменко O.A.: юридичну допомогу малозабезпеченим верствам
населення та юридичну допомогу для вирішення питань при створенні ОСББ 
наша організація може надавати відповідно до Статуту. Але юридичну освіту 
має тільки президент громадської організації «ПРАВОЗАХИСНИЙ ХАБ» 
Павленко Ю.В.

2. Скільки співробітників працюють в організації?
Охріменко O.A.: не знаю
3. Скільки працівників організації мають юридичну освіту?
Охріменко O.A.: не знаю
Сторожук В.П.: Відповідно до протоколу від 08.04.2016 №14 засідання 

конкурсної комісії з питань оренди майна територіальної громади міста Києва в 
Департаменті комунальної власності м. Києва громадська організація 
«ПРАВОЗАХИСНИЙ ХАБ» виграла конкурс на право оренди нежитлових 
приміщень загальною площею 223,30 кв.м по вул. Кирилівській,4 літ. А.

Мондриївський В.М.: Чи проводяться на вказаних орендованих площах 
по вул. Кирилівській,4літ.А прийоми громадян Подільського району з надання 
юридичної допомоги малозабезпеченим верствам населення та юридичної 
допомоги для вирішення питань при створенні ОСББ.

Охріменко O.A.: громадською організацією «ПРАВОЗАХИСНИЙ
ХАБ» планується надавати зазначену юридичну допомогу мешканцям 
Подільського району м. Києва.

Мондриївський В.М.: Враховуючи те, що у штаті громадської
організації «ПРАВОЗАХИСНИИ ХАБ» відсутні працівники з юридичною 
освітою, організація, на сьогодні, не здійснює безкоштовну юридичну допомогу 
малозабезпеченим верствам населення та юридичну допомогу для вирішення 
питань при створенні ОСББ, та має приміщення на території Подільського
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району м. Києва по вул. Кирилівській,4 літ. А, пропоную зняти з участі у 
конкурсі на право оренди нежитлових приміщень 1-го поверху по вул. 
Верхній Вал,40 літ. А площею 17,20кв.м громадську організацію 
«ПРАВОЗАХИСНИК ХАБ», як таку що не відповідає умовам конкурсу.

Мондриївський В.М.: Хто за таку пропозицію? За -  5, проти -  0,
утримались -  0.

Після голосування представник громадської організації 
«ПРАВОЗАХИСНИК ХАБ» Охріменко O.A. покинув приміщення та не 
приймав участь у розгляді конкурсною комісією подальших питань.

Мондриївський В.М.: Чи має можливість та право надавати
безкоштовну юридичну допомогу малозабезпеченим верствам населення та 
юридичну допомогу для вирішення питань при створенні ОСББ громадська 
організація «Антикорупційний Комітет Майдану»?

Мачульська В. О.: Мета громадської організації «Антикорупційний 
Комітет Майдану» орендувати нежитлові приміщення по вул. Верхній Вал,40 
для надання безкоштовних юридичних послуг для мешканців Подільського 
району, фізичним особам з числа незахищених та малозабезпечених верств 
населення, юридичним особам, організаціям, іншим об’єднанням громадян, які 
здійснюють свою діяльність в сфері організації контролю надання комунальних 
послуг, представництва інтересів громади Подільського району перед органами 
місцевої виконавчої влади та іншими організаціями. В штаті громадської 
організації працює 2 працівника з юридичною освітою.

Мондриївський В.М.: Пропоную ті ж самі питання задати наступному 
претенденту Громадській організації «Благодійний центр «Стрічка Надії».

Федорко Ю.В.: Громадська організація «Благодійний центр «Стрічка 
Надії» надає безоплатну юридичну допомогу малозабезпеченим верствам 
населення, одиноким матерям, військовослужбовцям, що проходили службу в 
зоні АТО (щоденно: ПН-СР з 9,30 до 14.00, Чт,Пт з 13.00 до 18,30 по вул. Шота 
Руставелі,30-А), також надає допомогу при оформленні субсидій, при створенні 
ОСББ, реструктуризації заборгованості, отримання земельних ділянок 
учасниками АТО, оформлення допомоги на дітей одиноким матерям та ін. 
Наша громадська організація має у штаті кваліфікованого юриста з яким 
укладено строковий трудовий договір від 01.08.2016 року, який має надавати 
зазначену вище юридичну допомогу мешканцям м. Києва у Подільському 
районі, про що надаються відповідні документи (лист громадської організації, 
Строковий трудовий договір, копія диплома та паспорта юриста).

Мондриївський В.М.: Враховуючи те, що пакети документів, діяльність 
та пропозиції громадських організацій «Антикорупційний Комітет Майдану» та 
«Благодійний центр «Стрічка Надії» відповідають умовам конкурсу, для 
визначення переможця конкурсу пропоную розпочати торги та встановити 
крок збільшення орендної плати в розмірі 500 (п’ятсот) гривень.

Мондриївський В.М.: Хто за таку пропозицію? За -  5, проти -  0,
утримались -  0.
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КОНКУРСНІ ПРОПОЗИЦІЇ

Орендна ставка у
%

Розмір місячної 
орендної плати, 

грн.

Пропозиція максимальної 
орендної плати, грн.

1% 313,33 400,00
Крок збільшення орендної плати - 500 грн.

Учасники 
конкурсу за 

реєстраційними 
номерами,

№ п/п

-* - /»  • ••• •Конкурсні пропозиції учасників конкурсу, грн.

1

Г ромадська 
організація 

«Благодійний 
центр «Стрічка 

Надії»

2
Г ромадська 
організація 

«Антикорупційний 
Комітет Майдану»

3

Г ромадська 
організація 

«ПРАВОЗАХИ 
СНИЙ ХАБ»

1 400,00 400,00 -

2 900,00 -
1 місце - Громадська організація «БлагодіїҐіний центр «Стрічка Надії» - 900,00 грн. без

ПДВ орендна плата за 1 місяць

2 місце - Громадська організація «Антикорупційний Комітет Майдану» - 400,00 грн. без

ПДВ орендна плата за 1 місяць

- Громадська організація «ПРАВОЗАХИСНИЙ ХАБ»- знята з участі в конкурсі, як

організація, що не відповідає умовам конкурсу.

Мондриївський В.М.: За результатами розгляду конкурсних пропозицій 
претендентів на участь у конкурсі пропоную визначити переможцем конкурсу 
на право оренди нежитлових приміщень 1-го поверху по вул. Верхній Вал,40 
літ. А площею 17,20кв.м терміном на 2 роки 364 дні для розміщення 
громадської організації Громадська організація «Благодійний центр 
«Стрічка Надії», яка запропонувала найбільший розмір орендної плати за 
перший місяць оренди, що складатиме 900,00 (дев’ятсот) грн. без ПДВ, та взяла 
зобов’язання виконати усі фіксовані умови конкурсу.

Мондриївський В.М.: Хто за таку пропозицію? За -  5, проти -  0,
утримались -  0.

II. Розгляд заяв претендентів на право оренди нежитлових приміщень
1-го поверху по вул. Кирилівська,109-В/1 літ. А площею 22,40кв.м терміном 
на 2 роки 364 дні для розміщення громадської організації.

Гоглюватий Ю.І.: Враховуючи погодження постійної комісії Київської 
міської ради з питань власності (протокол №24 від 13.09.2016) щодо 
оголошення конкурсу на право оренди в газеті «Хрещатик» (№123 (4893) від
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15.11.2016) та на офіційному веб -  порталі Київської міської державної 
адміністрації на сторінці Подільської районної в місті Києві державної 
адміністрації було розміщено оголошення про конкурс на право оренди 
нежитлових приміщень 1-го поверху по вул. Кирилівська,109-В/1 літ. А 
площею 22,40кв.м терміном на 2 роки 364 дні для розміщення громадської 
організації із зазначенням умов конкурсу, затверджених конкурсною комісією 
Подільської районної в місті Києві державної адміністрації на попередньому 
засіданні ( протокол №8 від 03.11.2016). Останній день прийому документів 
для участі у конкурсі -  30.11.2016 до 16.00.

- Громадська організація «Благодійний центр «Стрічка Надії»
підтвердило намір орендувати нежитлових приміщень 1-го поверху по 
вул. Кирилівська,109-В/1 літ. А площею 22,40кв.м терміном на 2 роки 364 
дні для розміщення громадської організації.

Громадська організація «Антикорупційний Комітет Майдану»

Громадська організація «ПРАВОЗАХИСНИЙ ХАБ»
звернулись з наміром взяти участь у конкурсі на право оренди зазначених 

приміщень.

Мондриївський В.М.: Враховуючи відсутність представника
громадської організації «ПРАВОЗАХИСНИИ ХАБ» та те, що сфера діяльності 
зазначеної організації не відповідає умовам конкурсу пропоную зняти з участі у 
конкурсі громадську організації «ПРАВОЗАХИСНИИ ХАБ».

Також пропоную розпочати конкурс на право оренди нежитлових 
приміщень 1-го поверху по вул. Кирилівська,109-В/1 літ. А площею 
22,40кв.м між 2-х претендентів Громадською організацією «Благодійний 
центр «Стрічка Надії» і Громадською організацією «Антикорупційний Комітет 
Майдану», та визначитись з переможцем.

Хто за таку пропозицію? За -  5, проти -  0. Проголосували одноголосно.

Гоглюватий Ю.І.: Учасники конкурсу надали пакети документів, які 
відповідають умовам конкурсу, та наступні конкурсні пропозиції:

Громадська організація «Благодійний центр «Стрічка Надії»»
запропонувало орендну плату за 1 місяць у розмірі 600,00(шістсот) грн. без 
ПДВ.

Громадська організація «Антикорупційний Комітет Майдану»
запропонувала орендну плату за 1 місяць у розмірі 550,00(п’ятсот п’ятдесят) 
грн. без ПДВ.

Заслухали обговорення пропозицій претендентів членами комісії.
Гоглюватий Ю.І.: Враховуючи те, що умови конкурсу та претенденти на 

право оренди нежитлових приміщень 1-го поверху по вул. Кирилівська,109- 
В/1 літ. А площею 22,40кв.м такі ж самі, як умови конкурсу та претенденти на
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право оренди нежитлових приміщень 1-го поверху по вул. Верхній Вал,40 
літ. А площею 17,20кв.м, пропоную вважати пакети документів та сферу 
діяльності зазначених організацій такими, які відповідають умовам конкурсу та 
розпочати конкурс щодо визначення орендної плати та переможця.

Мондриївський В.М.: виступив з пропозицією щодо кроку збільшення 
орендної плати в розмірі 300,00 (трьохсот) гривень.

Мондриївський В.М.: Хто за таку пропозицію? За -  6, проти -  0,
утримались -  0.

КОНКУРСНІ ПРОПОЗИЦІЇ

Орендна ставка у % Розмір місячної 
орендної плати, грн.

Пропозиція 
максимальної 

орендної плати, грн.
20,00кв.м.- 1%, 
2,40кв.м. -  4% 499,28 600,00

Крок збільшення орендної плати - 300 грн.

Учасники 
конкурсу за 

реєстраційними 
номерами,

№ п/п

Конкурсні пропозиції учасників конкурсу, грн.

і
Г ромадська 
організація 

«Благодійний 
центр «Стрічка 

Надії»

2
Г ромадська 
організація 

«Антикорупційний 
Комітет Майдану»

3
Г ромадська 
організація 

«ПРАВОЗАХИ 
СНИЙ ХАБ»

1 600,00 550,00 -

2 900,00 - -

1 місце - Громадська організація «Благодійний центр «Стрічка Надії» 900,00 грн. без

ПДВ орендна плата за 1 місяць

2 місце - Громадська організація «Антикорупційний Комітет Майдану» 550,00 грн. без

ПДВ орендна плата за 1 місяць

Мондриївський В.М.: За результатами розгляду конкурсних пропозицій 
претендентів на участь у конкурсі пропоную визначити переможцем конкурсу 
на право оренди нежитлових приміщень 1-го поверху по 
вул. Кирилівська,109-В/1 літ. А площею 22,40кв.м терміном на 2 роки 364 
дні для розміщення громадської організації, Громадську організацію 
«Благодійний центр «Стрічка Надії», яка запропонувала найбільший розмір 
орендної плати за перший місяць оренди, що складатиме 900,00 (дев'ятсот) грн. 
без ПДВ, та взяла зобов’язання виконати усі фіксовані умови конкурсу.

Мондриївський В.М.: Хто за таку пропозицію? За -  5, проти -  0,
утримались -  0.

8



III. Розгляд заяв претендентів на право оренди нежитлових приміщень
2-го поверху по вул. Мостицькій,9 площею 53,00кв.м терміном на 2 роки 364 
дні для розміщення кафе, яке не здійснює продаж товарів підакцизної групи.

Гоглюватий Ю.І.: Постійною комісії Київської міської ради з питань 
власності (протокол №24 від 13.09.2016) погоджено питання оголошення 
конкурсу на право оренди нежитлових приміщень 2-го поверху по вул. 
Мостицькій,9 площею 53,00кв.м терміном на 2 роки 364 дні для розміщення 
кафе, яке не здійснює продаж товарів підакцизної групи за умови встановлення 
орендної ставки у розмірі 8% від вартості майна, що відповідає Методиці 
розрахунку орендної плати, затвердженої рішенням Київської міської ради 
від 21.04.2015 № 415/1280 «Про затвердження Положення про оренду майна 
територіальної громади міста Києва».

Враховуючи протокол №24 від 13.09.2016 засідання постійної комісії 
Київської міської ради з питань власності, у газеті «Хрещатик» (№123 (4893) 
від 15.11.2016) та на офіційному веб -  порталі Київської міської державної 
адміністрації на сторінці Подільської районної в місті Києві державної 
адміністрації було розміщено оголошення про конкурс на право оренди 
нежитлових приміщень 2-го поверху по вул. Мостицькій,9 площею 53,00кв.м 
терміном на 2 роки 364 дні для розміщення кафе, яке не здійснює продаж 
товарів підакцизної групи з встановлення орендної ставки у розмірі 8% від 
вартості майна та зазначенням умов конкурсу, затверджених конкурсною 
комісією Подільської районної в місті Києві державної адміністрації на 
попередньому засіданні ( протокол №8 від 03.11.2016).

На останній день прийому документів для участі у конкурсі -  30.11.2016 
до 16.00 до Подільської районної в місті Києві державної адміністрації для 
участі у конкурсі звернувся 1 претендент.

Товариство з обмеженою відповідальністю «ДІАМЕД-1»

Фізичною особою -  підприємцем Майструк Л.В., яка була ініціатором 
щодо наміру отримати в орендне користування нежитлових приміщень 2-го 
поверху по вул. Мостицькій,9 площею 53,00кв.м, пакет документів не 
надано.

ФОП Майструк Л.В. весь час проходження процедури передачі в оренду 
зазначених приміщень активно співпрацювала з Подільською районною в місті 
Києві державною адміністрацією та на останньому етапі підготовки конкурсу 
28.11.2016 в телефонній розмові відмовилась подавати документи, у зв’язку з 
фінансовими складнощами (значний розмір орендної плати).

Мондриївський В.М.: Пропоную розглянути заяву та пропозиції 
учасника конкурсу.

Гоглюватий Ю.І.: Учасник конкурсу надав пакет документів, який 
відповідає умовам конкурсу, та наступні конкурсні пропозиції:

Орендна ставка у Розмір місячної Пропозиція
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% орендної плати, грн. максимальної орендної 
плати, грн.

8 7507,33 7600,00

Мондриївський В.М.: Враховуючи відсутність інших претендентів на 
право оренди зазначених приміщень пропоную визначити переможцем 
конкурсу на право оренди нежитлових приміщень 2-го поверху по 
вул. Мостицькій,9 площею 53,00кв.м терміном на 2 роки 364 дні для 
розміщення кафе, яке не здійснює продаж товарів підакцизної групи, 
Товариство з обмеженою відповідальністю «ДІАМЕД-1», яке запропонувало 
найбільший розмір орендної плати за перший місяць оренди, що складатиме
7600,00 (сім тисяч шістсот) грн. без ПДВ, та взяв зобов’язання виконати усі 
фіксовані умови конкурсу, в тому числі відшкодувати витрати підприємства- 
балансоутримувача та ФОП Майструк Л.В. на здійснення незалежної оцінки 
об'єкта оренди, на публікацію оголошень про вивчення попиту та про конкурс, 
за виставленими рахунками відповідних засобів масової інформації.

Мондриївський В.М.: Хто за таку пропозицію? За -  5, проти -  0,
утримались -  0.

Голова комісії

Секретар комісії

Мондриївський В.М.

Гоглюватий Ю.І.

10


