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Щодо оренди примiщень
lla вул. Анни AxMaToBoi, 4

Шановна панi наталi€!

У .Ц,епартаментi комунальноi власностi м. Киева (далi - .Щепартамент)
розглянуто Ваше звернення. надiслане через сайт (Досryп до правди) щодо
надання публiчноi iнформацii та копiй документiв стосовно договору оренди за
адресою: м. Киiв, вул. Анни Ахматовоi, 4, де розмiщуеться лерукарня (Гламур>,
а також iнформацiю щодо суми заборгованостi з орендноi плати, i повiдомля€мо.

Органiзацiйнi вiдносини, пов'язанi з передачею в оренду комун.Lпьного
майна реryлюеться Законом УкраiЪи "Про оренду державного та комунального
майнаr> та Положенням про оренду майна територiшrьноТ громади MicTa Киева,
затвердженого рiшенням КиТвськоi MicbKoi ради вiд 21 .04.201'7 JФ 415/1280 (iз
змiнами) (даr,ri - Положення).

Вiдповiдно до пункту 2.1 Положення, районнi в MicTi Кисвi державнi
адмiнiстрацiТ с орендодавцями щодо маЙна, яке передане Тм до сфери

управл iння.
Нежитловi примiщення на вул. Анни АхматовоТ, 4 вiднесенi до сфери

управлiння !арницькоi районноi в MicTi Киевi державноi адмiнiстрацiТ та

перебувають на балансi КП <Керуюча компанiя з обслуговування житлового
(lонлу Щарницького району м. Киева>.

Вiдповiдно до Положення. логовiр оренди на вищезазначенi примiшення

уклада€ться .Щарницькою районною в MicTi Кисвi державноi алмiнiстрацiскl з

орендарем, третя сторона договору - КП <Керуюча компанiя з обслуговування
житлового (lонду [арницького району м. Киева>.

За iнформацiею единоi iнформацiйноi системи .Щепартаменту комунальноi
власностi м. Киева на нежитловi примiщення за адресою: м. Киiв, вул. Анни
Ахматовоi, 4 укладено декiлька договорiв оренди для розмiщення перукарнi.



!епартамент доручив !арниuькiй районнiй в MicTi Киевi дерrкавнi
адмiнiстрацii оlrрацювати Ваше звернення та надати грунтовну iнформачiю та
копii документiв у визначений законодавством TepMiH.

Вiдповiдмьнiсть за створення наданоi iнформацiТ несе головний спецiалiст
вiллiлу використання майна Правдюк Г.П., за повноту та лостовiрнiсть
начаJIы{ик вiддiлу використання майна Шалюта О. Ф.

З повагою

Заступник директора Алiна СоКУР
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