
додаток до листа від ________________

1 Найменування балансоутримувача
Комунальне підприємство "Керуюча компанія з 

обслуговування житлового фонду Шевченківського району 
м. Києва"

2 Адреса балансоутримувача 04050, м. Київ, вул. Білоруська, 1

3
Номер телефону і адреса електронної 
пошти відповідальної особи 
балансоутримувача

(044) 483-98-11, 4863588@ukr.net

4 Предмет договору нежитлове приміщення, 1-й поверх 21,1 кв.м

Заклад культури "Музей історичного центру м. Києва"

01030, м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 66

7 Адреса об'єкту нерухомого майна, що 
є предметом договору 01030, м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 66

8 Опис і характеристика майна, 
визначеного у пункті 7 адміністративне приміщення музею

9 Дата договору 11/26/2013

10 Строк договору бестроковий

11 Період, за який здійснюються 
розрахунки (місяць, квартал, рік тощо)

12

Сума, яка підлягає сплаті за 
договором за останній період, що 
передує даті подання інформації 
(місяць, квартал, рік тощо)

13 Сума заборгованності (за наявності)

ПЕРЕЛІК
відомостей про договір №203/1 про передачу майна майна територіальної громади міста Києва в 

позичку від 26.11.2013 

6 Адреса інших сторін договору

5 Найменування інших сторін договору



додаток до листа від ________________

1 Найменування балансоутримувача
Комунальне підприємство "Керуюча компанія з 

обслуговування житлового фонду Шевченківського району 
м. Києва"

2 Адреса балансоутримувача 04050, м. Київ, вул. Білоруська, 1

3
Номер телефону і адреса електронної 
пошти відповідальної особи 
балансоутримувача

(044) 483-98-11, 4863588@ukr.net

4 Предмет договору нежитлове приміщення, підвал 128,3 кв.м

Парафія Серафима Саровського Української православної 
церкви Київського партіархату Київської єпархії у 

Московському районі м.Києва

03118, м. Київ, вул. Кустанайська, 14, кв.2

7 Адреса об'єкту нерухомого майна, що 
є предметом договору  м. Київ, вул. Січових Стрільців, 10

8 Опис і характеристика майна, 
визначеного у пункті 7 недільня школа Закону Божого

9 Дата договору 12/10/2015

10 Строк договору 12/10/2021

11 Період, за який здійснюються 
розрахунки (місяць, квартал, рік тощо)

12

Сума, яка підлягає сплаті за 
договором за останній період, що 
передує даті подання інформації 
(місяць, квартал, рік тощо)

13 Сума заборгованності (за наявності)

ПЕРЕЛІК
відомостей про договір №973/1 про передачу майна майна територіальної громади міста Києва в 

позичку від 10.12.2015 із змінами згідно з додатковою угодою від 12.12.2018 

6 Адреса інших сторін договору

5 Найменування інших сторін договору



додаток до листа від ________________

1 Найменування балансоутримувача
Комунальне підприємство "Керуюча компанія з 

обслуговування житлового фонду Шевченківського району 
м. Києва"

2 Адреса балансоутримувача 04050, м. Київ, вул. Білоруська, 1

3
Номер телефону і адреса електронної 
пошти відповідальної особи 
балансоутримувача

(044) 483-98-11, 4863588@ukr.net

4 Предмет договору нежитлове приміщення, 1-й поверх 138,53 кв.м

Орган самоорганізації населення "Комітет мікрорайону 
Центр-1 Старокиївський"

01004, м. Київ, вул. Пушкінська, 24-Б

7 Адреса об'єкту нерухомого майна, що 
є предметом договору 01004, м. Київ, вул. Пушкінська, 24-Б

8 Опис і характеристика майна, 
визначеного у пункті 7 адмінприміщення

9 Дата договору 10/15/2010

10 Строк договору 10/15/2013

11 Період, за який здійснюються 
розрахунки (місяць, квартал, рік тощо)

12

Сума, яка підлягає сплаті за 
договором за останній період, що 
передує даті подання інформації 
(місяць, квартал, рік тощо)

13 Сума заборгованності (за наявності)

ПЕРЕЛІК
відомостей про договір №151/2 позички майна територіальної громади міста Києва від 15.10.2010 

6 Адреса інших сторін договору

5 Найменування інших сторін договору



додаток до листа від ________________

1 Найменування балансоутримувача
Комунальне підприємство "Керуюча компанія з 

обслуговування житлового фонду Шевченківського району м. 
Києва"

2 Адреса балансоутримувача 04050, м. Київ, вул. Білоруська, 1

3
Номер телефону і адреса електронної 
пошти відповідальної особи 
балансоутримувача

(044) 483-98-11, 4863588@ukr.net

4 Предмет договору нежитлове приміщення, підвал 66,9 кв.м

Спілка колишніх політичних в'язнів фашистських концтаборів

01025 м. Київ, вул. Велика Житомирська, 12

7 Адреса об'єкту нерухомого майна, що 
є предметом договору 01025 м. Київ, вул. Велика Житомирська, 12

8 Опис і характеристика майна, 
визначеного у пункті 7 адмінприміщення

9 Дата договору 10/5/2005

10 Строк договору
 до створення та розміщення в данному приміщенні організації 

Ради громадського териториального самоврядування 
мікрорайону

11 Період, за який здійснюються 
розрахунки (місяць, квартал, рік тощо)

12

Сума, яка підлягає сплаті за 
договором за останній період, що 
передує даті подання інформації 
(місяць, квартал, рік тощо)

13 Сума заборгованності (за наявності)

ПЕРЕЛІК
відомостей про договір №34/3 позички майна територіальної громади міста Києва від 05.10.2005 

6 Адреса інших сторін договору

5 Найменування інших сторін договору



додаток до листа від ________________

1 Найменування балансоутримувача
Комунальне підприємство "Керуюча компанія з 

обслуговування житлового фонду Шевченківського району 
м. Києва"

2 Адреса балансоутримувача 04050, м. Київ, вул. Білоруська, 1

3
Номер телефону і адреса електронної 
пошти відповідальної особи 
балансоутримувача

(044) 483-98-11, 4863588@ukr.net

4 Предмет договору нежитлові приміщення, підвал - 235,0 кв.м                                        
та 1-й поверх - 268,0 кв.м

ВРБО МЖК "Будінтер"

01001, м. Київ, вул. Михайлівська, 18А

7 Адреса об'єкту нерухомого майна, що 
є предметом договору м. Київ, вул. Туполєва, 24

8 Опис і характеристика майна, 
визначеного у пункті 7 Інше використання нерухомого майна

9 Дата договору 6/1/1999

10 Строк договору 5/28/2048

11 Період, за який здійснюються 
розрахунки (місяць, квартал, рік тощо)

12

Сума, яка підлягає сплаті за 
договором за останній період, що 
передує даті подання інформації 
(місяць, квартал, рік тощо)

13 Сума заборгованності (за наявності)

ПЕРЕЛІК
відомостей про договір №б/н безоплатного користування майном територіальної громади міста Києва 

від 01.06.1999 

6 Адреса інших сторін договору

5 Найменування інших сторін договору
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