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ПРОТОКОЛ № 15

засідання конкурсної комісії 
Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

від 22 серпня 2018 року

Місце проведення: Подільська районна в місті Києві державна адміністрація, 
м. Київ, Контрактова площа,2, 1-й поверх, кімн.9, початок о 10.00

Присутні:

Голова комісії 
Секретар комісії

Склад комісії

Смирнов В.В. 
Науменко О.В.

Члени комісії: Дідовець Ю.В 
Сторожук В.П. 
Багірова Ю.В.

Відсутні: Дубовик М.Г. 
Мондриївський В.М.

На засіданні були присутні претенденти на участь у конкурсі:

11 Фізична особа - підприємець Шкляр Дмитро Миколайович,
2) Товариство з обмеженою відповідальністю «Центр розвитку молоді та 

юнацтва»,
31 Товариство з обмеженою відповідальністю «Орбіус»,
4) Фізична особа - підприємець Добер Жанна Анатоліївна.

Порядок денний

1. Розгляд заяв претендентів на право оренди нежитлових приміщень 
1-го поверху загальною площею 41,50кв.м по вул. Нижній Вал,37/20 літ. А 
терміном на 2 роки 364 дні для розміщення офісних приміщень та інше, крім 
розміщення закладів громадського харчування, побутового обслуговування та 
продажу товарів підакцизної групи, та визначення переможця.



Претенденти:

1) Фізична особа - підприємець Шкляр Дмитро Миколайович,
2) Товариство з обмеженою відповідальністю «Центр розвитку молоді та 

юнацтва»,
3) Товариство з обмеженою відповідальністю «Орбіус»,
4) Фізична особа - підприємець Добер Жанна Анатоліївна.

Доповідач - Науменко О.В. -  в. о. начальника відділу з питань
майна комунальної власності

2. Різне.

Смирнов В.В.: Пропонується затвердити порядок денний, розглянути та 
прийняти рішення по питаннях порядку денного.

Всі ознайомлені з матеріалами?
Смирнов В.В.: Хто за таку пропозицію? За -  5, проти -  0, утримались -  0. 

Проголосували одноголосно.
Рішення прийнято.

Смирнов В.В.: Пропоную доповідачу роз’яснити процедуру проведення 
конкурсу.

Науменко О.В.: 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 оголошення в газеті «Хрещатик» 
від 20.02.2018 №20 (5071) та на офіційному веб -  порталі Київської міської 
державної адміністрації на сторінці Подільської районної в місті Києві
державної адміністрації, надійшли заяви від наступних претендентів:

1) Член КОНСХУ Чорнобров Ф.І. (1% - творча майстерня) (ініціатор),
2) ФОП Добер Ж.А. (6% - музичні тренінги),
3) ТОВ «Орбіус» (6% - кафе, крім товарів підакцизної ірупи),
4) ГО «Всеукраїнське товариство політичних в’язнів і репресованих» 

(2% - громадська організація),
5) ТОВ «Центр розвитку молоді та юнацтва» (8% - офіс)
6) ПП «ТЕРА КОНСАЛТ» (3% - перукарня)
Враховуючи наявність 6 заяв на право оренди зазначених приміщень 

Подільською районною в місті Києві державною адміністрацією отримано 
погодження постійної комісії Київської міської ради з питань власності 
(протокол від 22.05.2018 № 17/93) щодо оголошення конкурсу на право оренди 
вказаних нежитлових приміщень та конкурсною комісією Подільської районної 
в місті Києві державної адміністрації (протокол №14 від 19.06.2018) 
затверджено умови конкурсу на право оренди нежитлових приміщень 
1-го поверху загальною площею 41,50кв.м по вул. Нижній Вал,37/20 літ. А 
терміном на 2 роки 364 дні для розміщення офісу та інше, крім розміщення 
закладів громадського харчування, побутового обслуговування та продажу 
товарів підакцизної групи.

За результатами оголошення конкурсу на право оренди зазначених 
нежитлових приміщень шляхом розміщення оголошення в газеті «Хрещатик»



від 18.07.2018 №76 (5127) та на офіційному веб -  порталі Київської міської 
державної адміністрації на сторінці Подільської районної в місті Києві 
державної адміністрації, надійшли заяви з пакетами документів та 
пропозиціями на участь у конкурсі від претендентів на право оренди 
зазначених приміщень, які на сьогодні є присутніми та зареєстровані під 
номерами:

1. Фізична особа - підприємець Шкляр Дмитро Миколайович,
2. Товариство з обмеженою відповідальністю «Орбіус»,
3. Товариство з обмеженою відповідальністю «Центр розвитку молоді 

та юнацтва»,
4. Фізична особа - підприємець Добер Жанна Анатоліївна.

Науменко О.В. роз’яснено процедуру проведення конкурсу, відповідно до 
Положення про оренду майна територіальної громади м. Києва, затвердженого 
рішенням Київради від 21.04.2015 № 415/1280 зі змінами та доповненнями.

Смирнов В.В.: Враховуючи наявність 4 заяв на право оренди вказаних 
приміщень пропоную розпочати конкурс та визначитись з переможцем.

Смирнов В.В.: Хто за таку пропозицію? За -  5, проти -  0, утримались -  0. 
Проголосували одноголосно.

Рішення прийнято.

Смирнов В.В.: Пропоную розглянути заяви та пропозиції учасників 
конкурсу.

Науменко О.В.: Учасники конкурсу надали пакети документів, які 
відповідають умовам конкурсу, та наступні конкурсні пропозиції:

1) Фізична особа - підприємець Шкляр Дмитро Миколайович 
запропонував орендну плату за 1 місяць у розмірі 11111,11 грн. (одинадцять 
тисяч сто одинадцять гривень одинадцять копійок) без ПДВ.

2) Товариство з обмеженою відповідальністю «Орбіус», запропонувало 
орендну плату за 1 місяць у розмірі 11100,00 грн. (одинадцять тисяч сто 
гривень) без ПДВ.

3) Товариство з обмеженою відповідальністю «Центр розвитку молоді та 
юнацтва» запропонувало орендну плату за 1 місяць у розмірі 24900,00 грн. 
(двадцять чотири тисячі дев’ятсот гривень) без ПДВ.

4) Фізична особа - підприємець Добер Жанна Анатоліївна запропонувала 
орендну плату за 1 місяць у розмірі 15500,00 грн. (п’ятнадцять тисяч п’ятсот 
гривень) без ПДВ.

Смирнов В.В.: Враховуючи те, що пакети документів учасників 
відповідають умовам конкурсу, для визначення переможця конкурсу пропоную 
розпочати торги з максимальної пропозиції 24900,00 грн. та встановити крок 
збільшення орендної плати в розмірі 1000 грн. (одна тисяча гривень).

Смирнов В.В.: Хто за таку пропозицію? За -  5, проти -  0, утримались -  0. 
Проголосували одноголосно.

Рішення прийнято.
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Члени комісії та претенденти обговорили пропозиції на право оренди 
приміщень.

Представником фізичної особи - підприємця Шкляра Дмитра 
Миколайовича запропоновано орендну плату за 1 місяць у розмірі 40000,00 грн. 
(сорок тисяч гривень).

Смирнов В.В.: Враховуючи пропозицію представника фізичної особи - 
підприємця Шкляра Дмитра Миколайовича пропоную розпочати торги з 
максимальної пропозиції 40000,00 грн. за місяць оренди та підвищити крок 
збільшення орендної плати до 2000 грн. (дві тисячі гривень).

Смирнов В.В.: Хто за таку пропозицію? За -  5, проти -  0, утримались -  0. 
Проголосували одноголосно.

Рішення прийнято.

КОНКУРСНІ ПРОПОЗИЦІЇ

Орендна ставка
У %

Розмір стартової 
місячної орендної 

плати, грн.

Пропозиція максимальної 
орендної плати, грн.

8% 11020,67 40000,00

Крок збільшення орендної плати - 2000 грн.
Учасники 

конкурсу за 
реєстраційним 

и номерами,
№ п/п

Конкурсні пропозиції учасників конкурсу, грн.

1 2 3 4

1 40000,00 40000,00 40000,00

2 42000,00 42000,00

3 44000,00 44000,00

4 46000,00 46000,00

5 48000,00

1 місце - Товариство з обмеженою відповідальністю «Центр розвитку молоді та 
юнацтва» -  48000,00 грн. без ПДВ орендна плата за 1 місяць.
2 місце - Товариство з обмеженою відповідальністю «Орбіус» - 46000,00 грн. 
без ПДВ орендна плата за 1 місяць.
3 місце - Фізична особа -  підприємець Шкляр Дмитро Миколайович -
40000.00 грн. без ПДВ орендна плата за 1 місяць.
4 місце - Фізична особа -  підприємець Добер Жанна Анатоліївна -
15500.00 грн. без ПДВ орендна плата за 1 місяць.

Смирнов В.В.: За результатами розгляду конкурсних пропозицій 
претендентів на участь у конкурсі пропоную визначити переможцем конкурсу 
на право оренди нежитлових приміщень 1-го поверху загальною площею 
41,50кв.м по вул. Нижній Вал,37/20 літ. А терміном на 2 роки 364 дні для
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розміщення офісу товариство з обмеженою відповідальністю «Центр 
розвитку молоді та юнацтва», яке запропонувало найбільший розмір орендної 
плати за місяць оренди, що складатиме 48000,00 грн. (сорок вісім тисяч 
гривень) без ПДВ, та взяв зобов’язання виконати усі фіксовані умови конкурсу.

Смирнов В.В.: Хто за таку пропозицію? За -  5, проти -  0, утримались -  0. 
Проголосували одноголосно.

Рішення прийнято.

2. Різне.

Затвердження умов конкурсу на право погодинної оренди нежитлових 
приміщень 1-го поверху загальною площею 146,80кв.м в будівлі ЗНЗ «Гімназія 
№ 107 «Введенська» по вул. Введенській,35 терміном на 2 роки 364 дні для 
розміщення суб’єктів господарювання, діяльність яких спрямована на 
організацію та проведення занять різними видами спорту, згідно з додатком 1.

Претенденти:

1) Дитячо-юнацька спортивна школа з танцювальних видів спорту 
«СУПАДАНС» (ініціатор),

2) Фізична особа- підприємець Беззубенко Оксана Анатоліївна

Доповідач - Науменко О.В -  в. о. начальника відділу з питань майна
комунальної власності

Смирнов В.В.: Пропоную розглянути заяви претендентів по другому 
питанню порядку денного та прийняти рішення щодо оголошення конкурсу та 
затвердження умов конкурсу на право погодинної оренди нежитлових 
приміщень 1-го поверху загальною площею 146,80кв.м в будівлі ЗНЗ «Гімназія 
№107 «Введенська» по вул. Введенській,35 терміном на 2 роки 364 дні для 
розміщення суб’єктів господарювання, діяльність яких спрямована на 
організацію та проведення занять різними видами спорту, згідно з додатком 1 
до порядку денного.

Заслухали:

Науменко О.В.: До Подільської районної в місті Києві державної 
адміністрації звернулась

- Дитячо-юнацька спортивна школа з танцювальних видів спорту 
«СУПАДАНС» (ініціатор),

з проханням надати в погодинну нежитлових приміщень 1-го поверху 
загальною площею 146,80кв.м в будівлі ЗНЗ «Гімназія №107 «Введенська» по 
вул. Введенській,35 терміном на 2 роки 364 дні для розміщення суб’єктів
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господарювання, діяльність яких спрямована на організацію та проведення 
занять різними видами спорту.

За результатами вивчення попиту щодо наміру взяти в оренду зазначені 
приміщення шляхом розміщення оголошення в газеті «Хрещатик» та на 
офіційному веб -  порталі Київської міської державної адміністрації на сторінці 
Подільської районної в місті Києві державної адміністрації надійшла заява ще 
одного претендента:

- Фізична особа- підприємець Беззубенко Оксана Анатоліївна

Враховуючи погодження Управління освіти Подільської РДА та 
ЗНЗ «Гімназія №107 «Введенська» відділом з питань майна комунальної 
власності підготовлено пропозицію щодо умов конкурсу на право погодинної 
оренди, згідно затвердженого графіку використання, нежитлових приміщень 
1-го поверху загальною площею 146,80кв.м в будівлі ЗНЗ «Гімназія №107 
«Введенська» по вул. Введенській,35 терміном на 2 роки 364 дні для 
розміщення суб’єктів господарювання, діяльність яких спрямована на 
організацію та проведення занять різними видами спорту.

Враховуючи погодження постійної комісії Київської міської ради з 
питань власності щодо оголошення конкурсу на право оренди вказаних 
нежитлових приміщень та наявність 2-х заяв на право оренди зазначених 
приміщень, пропоную оголосити конкурс та затвердити запропоновані умови 
конкурсу на право погодинної оренди нежитлових приміщень, згідно 
затвердженого графіку.

Члени комісії обговорили пропозиції щодо умов конкурсу на право 
оренди зазначених приміщень.

Смирнов В.В.: За результатами обговорення пропоную оголосити 
конкурс та затвердити запропоновані умови конкурсу (додаток 1) на право 
погодинної оренди, згідно затвердженого графіку використання, нежитлових 
приміщень 1-го поверху загальною площею 146,80кв.м в будівлі ЗНЗ «Гімназія 
№107 «Введенська» по вул. Введенській,35 терміном на 2 роки 364 дні для 
розміщення суб’єктів господарювання, діяльність яких спрямована на 
організацію та проведення занять різними видами спорту.

Смирнов В.В.: Хто за таку пропозицію? За -  5, проти -  0, утримались -  0. 
Проголосували одноголосно.

Рішення прийнято.

Голова комісії

Секретар комісії
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Додаток

ОГОЛОШЕННЯ
про конкурс на право погодинної оренди нерухомого майна, що належить до комунальної

власності територіальної громади міста Києва

ОРЕНДОДАВЕЦЬ - ПОДІЛЬСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА
АДМІНІСТРАЦІЯ

п/п
дані про об'єкт оренди Реквізити для 

сплати авансової 
орендної плати

Характеристика та 
місцезнаходження

Мета
використання

Стартовий розмір 
місячної орендної 

плати грн. (без 
ПДВ)

Розмір 
авансової 
орендної 

плати, грн

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ -  УПРАВЛЕННЯ ОСВП
ДЕРЖАВНОЇ АД

И ПОДІЛЬСЬКОЇ РАЙОННОЇ 
(МІНІСТР АЦІЇ

МІСТІ КИЄВІ

1.
Нежитлові приміщення 
загальною площею

146,80кв. м

за адресою:
вул. Введенська, № 35
(1-й поверх)

ЗНЗ «Гімназія № 107 
«Введенська»

розміщення 
суб’єктів 

господарювання, 
діяльність яких 
спрямована на 
організацію та 

проведення занять 
різними видами 

спорту 
(погодинно)

2648,26 
1год. -.17,70 

1 д о б а -3 5 4 ,0 5

3%

Г рафік 
використання: . 

пн.- пт, - 
19.00-21.00, 

с б ,- 11.00-13.00

5296,52 р/р:
31557220377991 

вУ Д К С У  
України у 
м. Києві 

МФО 820019 
ЄДРПОУ 
37393777

Рекомендований строк оренди об‘єкту т-2 роки 364 дні.
Умови конкурсу:
- стартова орендна плата відповідно до конкурсної пропозиції переможця;
- використання об'єкта оренди за цільовим призначенням, згідно затвердженого графіку 

використання,
- додатково до орендної плати нараховується податок на додану вартість у розмірах та порядку, 

визначених чинним законодавством України;
- компенсація переможцем конкурсу витрат орендодавця або іншого суб'єкта на здійснення 

незалежної оцінки об'єкта оренди, витрат орендодавця або підприємства-балансоутримувача на публікацію 
оголошення про конкурс за виставленими рахунками відповідних засобів масової інформації (у разі 
відсутності бюджетного фінансування цих витрат). Розмір компенсації витрат на здійснення незалежної 
оцінки не може бути більшим ніж показники звичайної ціни послуг на виконання послуг з оцінки майна, 
визначені Фондом державного майна України;

- страхування орендованого майна;
- відшкодування витрат підприємства (балансоутримувача) на утримання майна, а саме:
- плата за користування земельною ділянкою, на якій розташований об’єкт оренди;
- амортизаційні відрахування на об’єкт оренди;
- експлуатаційні витрати підприємства (балансоутримувача);
- відшкодування підприємству (балансоутримувачу) вартості комунальних послуг; витрат на 

утримання прибудинкової території, вартості послуг по ремонту і технічному обслуговуванню інженерного 
обладнання та внутрішньобудинкових мереж, ремонту будівлі, у т. ч.: покрівлі, фасаду, вивозу сміття або 
сплата за послуги на підставі договорів з постачальниками;

- утримання об’єктів відповідно до санітарно-екологічних та протипожежних норм, дотримання 
правил охорони праці;

- підтримання належних умов експлуатації та технічного стану об’єкту оренди;
- у повному обсязі виконувати усі зобов’язання зазначені у договорі оренди;
Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд конкурсної комісії в запечатаному конверті 

прошнуровані та пронумеровані документи разом з описом:
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1) заяву про участь у конкурсі та документи, зазначені в оголошенні про конкурс. Якщо 
претендент вже подавав заяву про оренду, яка стала підставою для оголошення конкурсу, після
оголошення конкурсу він подає нові пропозиції відповідно до умов конкурсу;

пропозиції щодо виконання умов конкурсу (крім розміру орендної плати, пропозиція
стосовно якого вноситься учасником конкурсу в день проведення конкурсу);

інформацію про засоби зв'язку з ним;
2) відомості про претендента:
для юридичної особи:
документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи;
копії установчих документів (завірені заявником) та базовий витяг з Єдиного державного 

реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, який виданий не більше як за ЗО днів до 
дня подачі документів;

для фізичної особи:
копію документа, що посвідчує особу, та належним чином оформлену довіреність на 

представника;
за наявності відповідного статусу — базовий витяг з Єдиного державного реєстру 

юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, який виданий не більше як за ЗО днів до дня подачі 
документів;

завірену належним чином копію декларації про доходи або звіту суб'єкта малого 
підприємництва -  фізичної особи -  платника єдиного податку.

3) документи, що засвідчують сплату авансової орендної плати.
На конверті з конкурсною пропозицією має бути зазначений об’єкт оренди, найменування 

претендента на участь у конкурсі та напис «Конкурсна пропозиція» (конверт має бути опечатаний 
печаткою претендента на участь у конкурсі). Конкурсна пропозиція повинна містити найменування 
претендента юридичної особи або прізвище, ім’я та по-батькові -  фізичної особи, інформацію про об’єкт 
оренди, пропозицію щодо розміру орендної плати за один місяць (без врахування ПДВ).

Пакет документів подається за адресою: м. Київ, Контрактова площа, 2, каб. 15.
Додаткові пропозиції до договору оренди подаються в окремому конверті з написом «Додаткові 

пропозиції».
Кінцевий термін подання документів для участі у конкурсі через 20 календарних днів, після 

опублікування інформації в газеті “Хрещатик» «___ » _____ _____ 2018 р. до 16-00.
Конкурс буде проведено за адресою: м. Київ, Контрактова площа, 2, кім. 9. Про дату та час 

проведення конкурсу буде повідомлено додатково.
Додаткова інформація на офіційному веб-сайті Подільської РДА росііі.кіеусіїу.доу.иа та за 

адресою: 04071, м. Київ, вул. Оболонська, 37Б, каб. 2, відділ з питань майна комунальної власності 
Подільської районної в місті Києві державної адміністрації, телефон для довідок: 485-18-87.
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