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У Департаменті комунальної власності м. Києва розглянуто Ваш 
інформаційний запит від 10.07.2021  щодо будинку  №34 літ Б, Б' на                         
вул. Б.Хмельницького та в межах компетенції повідомляємо таке. 

На виконання рішення Київської міської ради від 23.10.2013 № 420/9908 
«Про передачу в оренду без проведення конкурсу нежитлових приміщень 
комунальної власності територіальної громади міста Києва» між 
Департаментом комунальної власності м. Києва, товариством з обмеженою 
відповідальністю «Альтернатива» та комунальним підприємством 
«Київжитлоспецексплуатація» 19.12.2013 укладено без проведення конкурсу 
договір оренди № 1435 нежитлового будинку № 34 літ. Б, Б' на вул. Богдана 
Хмельницького,  загальною площею 1419,3 кв. м для розміщення бібліотеки, 
музею, терміном дії до 17.12.2016 (копія додається). 

На виконання рішення засідання постійної комісії Київської міської ради 
з питань власності від 06.12.2016 (протокол № 33) між Департаментом 
комунальної власності м. Києва, товариством з обмеженою відповідальністю 
«Альтернатива» та комунальним підприємством «Київжитлоспецексплуатація» 
30.12.2016 укладено договір оренди № 1435-1 (нова редакція договору про 
передачу майна територіальної громади міста Києва в оренду від 19.12.2013                  
№ 1435) нежитлового будинку № 34 літ. Б, Б' на вул. Богдана Хмельницького,  
загальною площею 1419,3 кв. м для розміщення бібліотеки, музею, терміном дії 
до 28.12.2019 (копія додається). 

Надаємо копії документів, які стали підставою для підготовки проєкту 
рішення Київської міської ради «Про передачу в оренду без проведення 
конкурсу нежитлових приміщень комунальної власності територіальної 
громади міста Києва». 
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На виконання рішення Київської міської ради від 14.05.2019 № 532/7188 
«Про затвердження переліку об’єктів комунального майна територіальної 
громади міста Києва, що підлягають приватизації» здійснено процедуру 
приватизації нежитлового будинку (літ. Б, Б') загальною площею 1419,3 кв. м 
на вул. Хмельницького, 34.  Між Департаментом і переможцем електронного 
аукціону – ТОВ «ВІТ-ПЛЮС» укладено договір купівлі-продажу від 09.12.2019 

№ 9/19 та після повної сплати  підписано акт приймання-передачі          
від 12.12.2019 № 10. 

Враховуючи викладене, інформація щодо поточного стану використання 
приміщень на вул.Б.Хмельницького, 34 літ.Б, Б'  у Департаменті відсутня. 

Відповідальність за повноту та достовірність інформації несе начальник 
відділу використання майна Шалюта О. Ф. 

 

 
 

  

Заступник директора       Юрій БЕРЕГОВИЙ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Олег Шалюта  
Ірина Демірська  202-61-76 

№ 3460 (з) 


