Зведена інформація про надходження від здійснення фізичними і юридичними особами підприємницької діяльності у приміщеннях і площах КП "Київський метрополітен" станом на 1 жовтня 2016 року

№

Орендар

Місце
розташування
приміщення

Орендована
площа, кв. м

Цільове
використанн
я

Тип об'єкту

Ставка за
договором, %

1

ФОП Вовк I.А.

ст.м. Либідська

16,00

торгівля прод.
та непрод.
товарами

площа

50

2

ФОП Вовк I.А.

ст.м. Мінська

12,40

торгівля прод.
та непрод.
товарами

площа

50

3

ТОВ "ЛОТОС"

ст.м. Святошин

13,50

торгівля прод.
та непрод.
товарами

площа

4

Виробничий
кооператив
"Технiчний центp"

ст.м. Дружби
народів

155,00

торгівля прод.
та непрод.
товарами

5

Виробничий
кооператив
"Технiчний центp"

ст.м. Дружби
народів

23,40

6

ТОВ "ВОЛНА
ТРЕЙД"

ст.м. Петрівка

7

Виробничий
кооператив
"Технiчний центp"

ст.м. Дружби
народів

Ставка,
визначена
рішенням
Постійної
комісії, %

Сума орендної
плати (місячної
Кількість
плати за
Сума сплати за
обєктів на
обєктами,
один обєкт
станції (щодо
розташованих на
вертикальної
обєктів
вертикальних
площі (без
вертикальних
площах), яка
ПДВ)
площ)
підлягала сплаті
у вересні 2016
(без ПДВ), грн

Початок
строку дії
договору
оренди

Закінчення
строку дії
договору
оренди

Вартість об'єкту
згідно оцінки (без
ПДВ), грн.

Дата
проведення
оцінки

160 533,00

31.01.2008

21 784,97

17.03.2008

31.03.2009

50

63 100,00

30.06.2008

6 064,93

14.08.2008

31.03.2009

50

50

96 879,00

28.02.2006

15 693,91

21.08.2007

31.12.2010

площа

18

18

1 104 267,00

30.04.2008

44 106,80

05.03.2009

04.03.2012

торгівля прод.
та непрод.
товарами

площа

18

18

173 880,00

30.11.2008

6 945,14

05.03.2009

04.03.2012

32,00

торгівля
непродовольчи
ми товарами

приміщення

50

50

176 790,00

30.11.2007

13 579,40

22.04.2008

31.03.12

97,70

торгівля
товарами
народного
споживання

приміщення

18

18

702 353,00

01.03.2006

37 168,75

01.08.2006

31.03.2012

Статус роботи з
переукладання
договору

судова справа
№910/33142/15,
(наказ суду
виконано, МАФ
демантовано)
судова справа
№910/33143/15,
(наказ суду
знаходиться на
стадії
виконавчого
провадження),
судова справа
№910/22166/15,
(наказ суду
виконано, МАФ
демантовано)
судова справа
№910/33137/15
(наказ суду на
стадії
виконавчого
провадження)
судова справа
№910/15932/15
(наказ суду
знаходиться на
стадії
виконавчого
провадження),
судова справа
№910/9959/16
(наказ суду
знаходиться на
стадії
виконавчого
провадження)
судова справа
№910/9954/16
(наказ суду
знаходиться на
стадії
виконавчого
провадження),
судова справа
№910/15935/15
(на стадії
виконавчого
провадження)
здійснюються
заходи щодо
укладання
договору на
новий термін
судова справа

Сума
Сума
заборгованості заборгованості за
за договором (з договором (без
ПДВ), грн.
ПДВ), грн.

373 717,89

311 431,575

99 383,77

82 819,808

238 889,97

199 074,975

700 162,19

583 468,492

20 835,41

17 362,842

43 240,93

36 034,11

44 602,50

37 168,75

Примітки

Сума орендної
плати (місячної
Кількість
плати за
Сума сплати за
обєктів на
обєктами,
один обєкт
станції (щодо
розташованих на
вертикальної
обєктів
вертикальних
площі (без
вертикальних
площах), яка
ПДВ)
площ)
підлягала сплаті
у вересні 2016
(без ПДВ), грн

№

Орендар

Місце
розташування
приміщення

Орендована
площа, кв. м

Цільове
використанн
я

Тип об'єкту

Ставка за
договором, %

Ставка,
визначена
рішенням
Постійної
комісії, %

Вартість об'єкту
згідно оцінки (без
ПДВ), грн.

Дата
проведення
оцінки

8

ФОП Вовк I.А.

ст.м. Либідська

8,00

торгівля прод.
та непрод.
товарами

площа

50

50

80 214,00

28.02.2007

12 814,13

04.12.2007

31.03.2012

9

ФОП Вовк I.А.

ст.м. Петрівка

8,00

торгівля прод.
та непрод.
товарами

площа

50

50

60 178,00

31.05.2007

9 276,57

25.12.2007

31.03.2012

10

ФОП Вовк I.А.

ст.м. Дорогожичі

25,30

торгівля прод.
та непрод.
товарами

площа

50

50

152 907,00

31.12.2007

20 750,19

29.02.2008

31.03.2012

11

ФОП Вовк I.А.

ст.м. Видубичі

8,00

торгівля прод.
та непрод.
товарами

площа

50

50

52 550,00

28.02.2006

8 512,78

02.07.2007

31.03.2012

12

ФОП Подлєсна
С.С.

ст.м. Печерська

6,00

торгівля прод.
та непрод.
товарами

площа

50

50

50 792,00

30.06.2007

6 892,58

01.08.2008

31.03.2012

13

ФОП Подлєсна
С.С.

ст.м. Печерська

14,00

торгівля прод.
та непрод.
товарами

площа

50

50

136 805,00

28.02.2006

22 161,76

18.07.2007

31.03.2012

14

ФОП Рудюк О.М.

ст.м. Тараса
Шевченка

3,50

торгівля прод.
та непрод.
товарами

площа

50

50

19 080,00

31.03.2008

2 321,05

03.11.2008

31.03.2012

15

ФОП Слободський
ст.м. Лук'янівська
Ю.В.

14,26

торгівля прод.
та непрод.
товарами

площа

50

50

105 374,00

30.04.2007

15 799,22

26.11.2007

31.03.2012

Початок
строку дії
договору
оренди

Закінчення
строку дії
договору
оренди

16

ПП "НОРТЕКС"

ст.м. Героїв
Дніпра

49,00

торгівля прод.
та непрод.
товарами

площа

50

50

192 500,00

31.01.2009

20 751,77

10.04.2009

07.04.2012

17

ФОП Коваль В.М.

ст.м. Петрівка

3,47

торгівля прод.
та непрод.
товарами

площа

18

18

69 282,00

31.03.2012

2 207,18

18.09.2012

30.05.2012

Статус роботи з
переукладання
договору

судова справа
№910/28579/15
(наказ суду
виконано, МАФ
демантовано)
судова справа
№910/28582/15,
(наказ суду
знаходиться на
стадії
виконавчого
провадження),
судова справа
№910/24958/15,
(наказ суду
виконано, МАФ
демантовано)
судова справа
№910/21718/15,
(наказ суду
виконано, МАФ
демантовано),
судова справа
№910/32766/15
(наказ суду
знаходиться на
стадії
виконавчого
провадження)
судова справа
№910/32773/15
(наказ суду
виконано, МАФ
демантовано)
судова справа
№910/20048/15
(наказ суду на
стадії
виконавчого
провадження)
судова справа
№910/20049/15
(наказ суду на
стадії
виконавчого
провадження)

судова справа
№910/18709/16
(справа
розглядається
судом І інстанції)
судова справа
№910/21392/15(н
аказ суду
виконано, МАФ
демантовано)
судова справа
№910/3469/16
(наказ суду
виконано, МАФ
демантовано)

Сума
Сума
заборгованості заборгованості за
за договором (з договором (без
ПДВ), грн.
ПДВ), грн.

216 882,99

180 735,825

153 248,04

127 706,700

331 857,87

276 548,225

140 724,64

117 270,533

131 733,16

109 777,633

404 562,52

337 135,433

28,74

23,950

0,00

0,000

309 453,78

257 878,150

0,00

0,000

Примітки

Сума орендної
плати (місячної
Кількість
плати за
Сума сплати за
обєктів на
обєктами,
один обєкт
станції (щодо
розташованих на
вертикальної
обєктів
вертикальних
площі (без
вертикальних
площах), яка
ПДВ)
площ)
підлягала сплаті
у вересні 2016
(без ПДВ), грн

№

Орендар

Місце
розташування
приміщення

Орендована
площа, кв. м

Цільове
використанн
я

Тип об'єкту

Ставка за
договором, %

Ставка,
визначена
рішенням
Постійної
комісії, %

Вартість об'єкту
згідно оцінки (без
ПДВ), грн.

Дата
проведення
оцінки

18

ФОП Коваль В.М.

ст.м. Дружби
народів

8,30

торгівля прод.
та непрод.
товарами

площа

50

50

73 915,00

31.01.2010

7 200,32

01.06.2010

31.05.2012

19

ФОП Коваль В.М. ст.м. Лук'янівська

12,00

торгівля прод.
та непрод.
товарами

площа

50

50

58 049,00

31.01.2010

5 654,74

01.06.2010

31.05.2012

20

ФОП Коваль В.М.

ст.м. Либідська

8,00

торгівля прод.
та непрод.
товарами

площа

50

50

64 186,00

31.01.2010

6 252,57

01.06.2010

31.05.2012

21

ФОП Діхтяр Л.В.

ст.м. Дорогожичі

7,20

торгівля
квітами

приміщення

20

20

29 469,00

31.01.2010

953,99

19.07.2010

17.07.2012

22

ТОВ
"Фірма"Техпром"

ст.м. Святошин

22,95

торгівля прод.
та непрод.
товарами

площа

18

18

522 840,00

28.02.2011

7 180,39

18.10.2011

17.10.2012

Початок
строку дії
договору
оренди

Закінчення
строку дії
договору
оренди

23

ТОВ "Да"

ст.м. Нивки

42,00

торгівля прод.
та непрод.
товарами

площа

50

50

168 975,00

31.01.2010

16 410,99

20.04.2010

18.04.2013

24

ТОВ "Гpот"

ст.м. Шулявська

10,00

торгівля прод.
та непрод.
товарами

площа

50

50

54 988,00

30.11.2009

5 589,79

30.04.2010

29.04.2013

25

ПП "Вояж"

ст.м. Осокорки

31,90

торгівля прод.
та непрод.
товарами

площа

50

50

137 500,00

30.11.2010

13 474,28

11.05.2010

10.05.2013

26

ТОВ "Гpот"

ст.м. Площа Льва
Толстого

13,00

торгівля прод.
та непрод.
товарами

площа

50

50

61 470,00

30.11.2009

5 970,04

01.06.2010

30.05.2013

27

ТОВ "УЧБОВО
ВИРОБНИЧИЙ
ЦЕНТР "ДОБРИК ІНТЕР"

ст.м. Мінська

7,00

торгівля прод.
та непрод.
товарами

площа

50

50

30 800,00

31.01.2010

3 018,45

02.07.2010

30.06.2013

Статус роботи з
переукладання
договору

Судова справи
№910/16218/16
(справа
розглядається в
суді І інстанції)
Судова справи
№910/16220/16
(справа
розглядається в
суді ІІ інстанції)
Судова справи
№910/16219/16
(наказ суду
знаходиться на
стадії
виконавчого
провадження)
здійснюються
заходи щодо
укладання
договору на
новий термін
судова справа
№910/4323/16
((наказ суду на
стадії
виконавчого
провадження))
судова справа
№910/32807/15
(Постановою ВГС
України
касаційну скаргу
Відповідача
задоволено
частково, справу
передано на
новий розгляд до
суду І інстанції.)
судова справа
№910/31890/15
(справа
розглядаєтья в
суді І інстанції)
судова справа
№910/31221/15
(наказ суду
виконано, МАФ
демантовано)
судова справа
№910/27683/15
(наказ суду на
стадії
виконавчого
провадження)
судова справа
№910/18876/16
(справа
розглядається в
суді І інстанції)

Сума
Сума
заборгованості заборгованості за
за договором (з договором (без
ПДВ), грн.
ПДВ), грн.

7 200,32

6 000,267

5 654,74

4 712,283

6 252,57

5 210,475

0,00

0,00

44 301,74

36 918,117

290 567,33

242 139,442

66 586,51

55 488,758

147 952,88

123 294,067

71 116,10

59 263,417

44 899,10

37 415,917

Примітки

Ставка,
визначена
рішенням
Постійної
комісії, %

ст.м. Оболонь

22,40

торгівля прод.
та непрод.
товарами

площа

20

20

101 000,00

30.06.2010

3 975,12

01.06.2012

27.07.2013

ФОП Євтушенко
Р.О.

ст.м. Площа Льва
Толстого

32,90

торгівля прод.
та непрод.
товарами

площа

20

20

161 900,00

30.06.2012

6 372,06

01.06.2012

27.07.2013

ФОП Євтушенко
Р.О.

ст.м. Палац
Україна

39,40

торгівля прод.
та непрод.
товарами

площа

20

20

193 900,00

30.06.2010

7 631,51

01.06.2012

27.07.2013

11,00

торгівля прод.
та непрод.
товарами

площа

площа

50

50

28

ФОП Бондарець
Д.В.

29

30

ст.м. Олімпійська

Тип об'єкту

Ставка за
договором, %

31

ТОВ "ДІАНТ"

32

ФОП Кузьменко
А.П.

ст.м. Дорогожичі

29,74

торгівля прод.
та непрод.
товарами

33

ФОП Кузьменко
А.П.

ст.м. Кловська

12,00

торгівля прод.
та непрод.
товарами

площа

50

50

34

МП "Бест"

ст.м. Героїв
Дніпра

20,00

торгівля прод.
та непрод.
товарами

площа

50

50

35

ПП "ЕЛЬБРУС"

ст.м. Тараса
Шевченка

34,81

торгівля прод.
та непрод.
товарами

площа

50

18

36

ПП "КАСПІЙ-1"

ст.м. Палац
Україна

2,00

торгівля прод.
та непрод.
товарами

площа

20

20

50

50

52 900,00

200 970,00

Дата
проведення
оцінки

Закінчення
строку дії
договору
оренди

Цільове
використанн
я

Орендар

Вартість об'єкту
згідно оцінки (без
ПДВ), грн.

Початок
строку дії
договору
оренди

Орендована
площа, кв. м

№

Місце
розташування
приміщення

Сума орендної
плати (місячної
Кількість
плати за
Сума сплати за
обєктів на
обєктами,
один обєкт
станції (щодо
розташованих на
вертикальної
обєктів
вертикальних
площі (без
вертикальних
площах), яка
ПДВ)
площ)
підлягала сплаті
у вересні 2016
(без ПДВ), грн

31.01.2010

5 205,12

25.08.2010

24.08.2013

28.02.2011

17 747,15

27.09.2011

30.09.2013

28.02.2011

8 608,41

27.09.2011

30.09.2013

30.11.2010

13 896,47

15.10.2011

14.10.2013

235 300,00

31.10.2010

7 980,02

18.10.2011

17.10.2013

16 400,00

31.03.2011

577,00

14.10.2011

11.02.2014

96 600,00

157 994,00

37

Виробничий
кооператив
ст.м. Олімпійська
"Технiчний центp"

40,00

торгівля прод.
та непрод.
товарами

площа

50

18

336 000,00

30.11.2010

10 681,67

29.07.2011

29.07.2014

38

Виробничий
кооператив
ст.м. Олімпійська
"Технiчний центp"

31,00

торгівля прод.
та непрод.
товарами

площа

50

18

260 000,00

30.11.2010

8 265,61

29.07.2011

29.07.2014

Статус роботи з
переукладання
договору

судова справа
№910/30242/15
(наказ суду на
стадії
виконавчого
провадження)
судова справа
№910/27761/15
(наказ суду на
стадії
виконавчого
провадження)
судова справа
№910/28067/15
(наказ суду
виконано, МАФ
демантовано)
направлено до
орендаря лист від
08.09.2016 № 762НЗ щодо
непродовження
терміну дії
договору оренди
судова справа
№910/30243/15
(наказ суду
виконано, МАФ
демантовано)
судова справа
№910/30244/15
(наказ суду на
стадії
виконавчого
провадження)
судова справа
№910/29793/15 ,
(наказ суду
виконано, МАФ
демантовано)
судова справа №
910/27799/15
(наказ суду
знаходиться на
стадії
виконавчого
провадження)
здійснюються
заходи щодо
укладання
договору на
новий термін
судова справа №
910/9957/16
(наказ суду
знаходиться на
стадії
виконавчого
провадження)
судова справа
№910/10611/16
(наказ суду
знаходиться на
стадії
виконавчого
провадження)

Сума
Сума
заборгованості заборгованості за
за договором (з договором (без
ПДВ), грн.
ПДВ), грн.

40 079,61

33 399,675

106 176,52

88 480,433

104 601,28

87 167,733

46 846,07

39 038,392

133,70

111,417

0,00

0,000

193 487,12

161 239,267

22 091,49

18 409,575

0,00

0,000

10 681,67

8 901,392

8 265,61

6 888,008

Примітки

№

Орендар

Місце
розташування
приміщення

Орендована
площа, кв. м

Цільове
використанн
я

Тип об'єкту

Ставка за
договором, %

Ставка,
визначена
рішенням
Постійної
комісії, %

Вартість об'єкту
згідно оцінки (без
ПДВ), грн.

Дата
проведення
оцінки

Сума орендної
плати (місячної
Кількість
плати за
Сума сплати за
обєктів на
обєктами,
один обєкт
станції (щодо
розташованих на
вертикальної
обєктів
вертикальних
площі (без
вертикальних
площах), яка
ПДВ)
площ)
підлягала сплаті
у вересні 2016
(без ПДВ), грн

Початок
строку дії
договору
оренди

Закінчення
строку дії
договору
оренди

39

ФОП Амбаpцумян
ст.м. Лівобережна
М.Р.

35,71

торгівля прод.
та непрод.
товарами

площа

18

18

294 000,00

30.06.2011

9 309,28

05.08.2011

29.07.2014

40

ФОП Амбаpцумян
ст.м. Арсенальна
М.Р.

20,76

торгівля прод.
та непрод.
товарами

площа

18

18

143 580,00

30.11.2010

4 564,50

05.08.2011

29.07.2014

41

ТОВ "К.Ф.Iмпекс"

32,50

торгівля прод.
та непрод.
товарами

площа

25

25

218 620,00

31.10.2010

9 652,86

10.08.2011

08.08.2014

42

ТОВ "К.Ф.Iмпекс" ст.м. Лук'янівська

13,25

торгівля прод.
та непрод.
товарами

площа

25

25

89 220,00

31.10.2010

3 939,37

10.08.2011

08.08.2014

43

ТОВ "К.Ф.Iмпекс"

ст.м. Оболонь

10,00

торгівля прод.
та непрод.
товарами

площа

25

25

79 420,00

31.10.2010

3 506,71

10.08.2011

08.08.2014

44

ТОВ "К.Ф.Iмпекс"

ст.м. Героїв
Дніпра

8,20

торгівля прод.
та непрод.
товарами

площа

25

25

68 980,00

31.10.2010

3 045,70

10.08.2011

08.08.2014

45

ТОВ "К.Ф.Iмпекс"

ст.м. Нивки

8,71

торгівля прод.
та непрод.
товарами

площа

25

25

69 580,00

31.10.2010

3 072,25

10.08.2011

08.08.2014

46

ПП "КАСПІЙ-1"

ст.м. Театральна

2,00

торгівля прод.
та непрод.
товарами

площа

20

20

15 940,00

31.03.2011

568,27

14.10.2011

12.10.2014

47

ПП "КАСПІЙ-1"

ст.м. Святошин

1,00

торгівля прод.
та непрод.
товарами

площа

20

20

8 500,00

31.03.2011

302,99

14.10.2011

12.10.2014

48

ПП "КАСПІЙ-1"

ст.м. Лісова

1,00

торгівля прод.
та непрод.
товарами

площа

20

20

8 458,00

31.03.2011

301,53

14.10.2011

12.10.2014

49

ТОВ "К.Ф.Iмпекс"

ст.м. Позняки

8,00

торгівля прод.
та непрод.
товарами

площа

25

25

63 700,00

31.10.2010

2 801,39

14.10.2011

12.10.2014

ст.м.
Берестейська

Статус роботи з
переукладання
договору

судова справа
№910/33147/15
(справа
розглядаєтья в
суді І інстанції)
судова справа №
910/31892/15
(наказ суду
знаходиться на
стадії
виконавчого
провадження)
судова справа
№910/32806/15
(наказ суду на
стадії
виконавчого
провадження),
судова справа
№910/22560/15
(наказ суду на
стадії
виконавчого
провадження)
судова справа
№910/27722/15
(наказ суду
виконано, МАФ
демантовано)
судова справа
№910/27792/15
(наказ суду на
стадії
виконавчого
провадження)
судова справа
№910/19997/15
(наказ суду
виконано, МАФ
демантовано)
судова справа
№910/20000/15
(наказ суду
виконано, МАФ
демантовано)
здійснюються
заходи щодо
укладання
договору на
новий термін
здійснюються
заходи щодо
укладання
договору на
новий термін
судова справа №
910/29932/15
(наказ суду
виконано, МАФ
демантовано)
судова справа №
910/21714/15,
(наказ суду на
стадії
виконавчого
провадження)

Сума
Сума
заборгованості заборгованості за
за договором (з договором (без
ПДВ), грн.
ПДВ), грн.

65 191,41

54 326,175

31 964,47

26 637,058

170 910,53

142 425,442

0,00

0,000

59 124,78

49 270,650

51 351,95

42 793,292

54 396,28

45 330,233

0,00

0,000

0,00

0,000

0,00

0,000

47 232,75

39 360,625

Примітки

№

Орендар

Місце
розташування
приміщення

Орендована
площа, кв. м

Цільове
використанн
я

Тип об'єкту

Ставка за
договором, %

Ставка,
визначена
рішенням
Постійної
комісії, %

Вартість об'єкту
згідно оцінки (без
ПДВ), грн.

Дата
проведення
оцінки

Сума орендної
плати (місячної
Кількість
плати за
Сума сплати за
обєктів на
обєктами,
один обєкт
станції (щодо
розташованих на
вертикальної
обєктів
вертикальних
площі (без
вертикальних
площах), яка
ПДВ)
площ)
підлягала сплаті
у вересні 2016
(без ПДВ), грн

Початок
строку дії
договору
оренди

Закінчення
строку дії
договору
оренди

50

ТОВ "К.Ф.Iмпекс" ст.м. Олімпійська

9,80

торгівля прод.
та непрод.
товарами

площа

25

25

74 564,00

31.10.2010

3 322,36

14.10.2011

12.10.2014

51

ТОВ "К.Ф.Iмпекс" ст.м. Дорогожичі

16,00

торгівля прод.
та непрод.
товарами

площа

25

25

113 630,00

31.10.2010

4 997,26

14.10.2011

12.10.2014

52

ТОВ "К.Ф.Iмпекс"

ст.м. Контрактова
площа

10,00

торгівля прод.
та непрод.
товарами

площа

25

25

77 231,00

31.10.2010

3 441,17

14.10.2011

12.10.2014

53

ТОВ "Гpот"

ст.м. Харківська

7,80

торгівля
непродовольчи
ми товарами

приміщення

50

50

62 730,00

30.04.2011

558,40

15.10.2011

13.10.2014

54

ТОВ "САЛГУРА"

ст.м.
Житомирська

85,40

торгівля прод.
та непрод.
товарами

площа

20

20

657 000,00

30.06.2011

23 419,23

15.10.2011

13.10.2014

55

ТОВ "НОВИЙ
БАКУ"

ст.м. Видубичі

59,50

торгівля прод.
та непрод.
товарами

площа

20

20

452 240,00

31.03.2011

16 120,45

15.10.2011

13.10.2014

56

ФОП Бондарець
Д.В.

ст.м. Нивки

12,60

торгівля прод.
та непрод.
товарами

площа

20

20

105 510,00

31.10.2010

3 712,11

15.10.2011

13.10.2014

57

ФОП Бондарець
Д.В.

ст.м. Театральна

25,60

торгівля прод.
та непрод.
товарами

площа

20

20

202 781,00

31.05.2016

7 134,32

15.10.2011

13.10.2014

58

ФОП Бондарець
Д.В.

ст.м.
Берестейська

21,00

торгівля прод.
та непрод.
товарами

площа

20

20

165 600,00

31.10.2010

5 826,18

15.10.2011

13.10.2014

59

ФОП Бондарець
Д.В.

ст.м. Позняки

13,80

торгівля прод.
та непрод.
товарами

площа

20

20

116 190,00

31.10.2010

4 104,23

15.10.2011

13.10.2014

площа

24

24

85 230,00

31.03.2011

3 038,11

15.10.2011

площа

20

20

141 826,00

31.10.2010

4 989,82

15.10.2011

60

ФОП Гаджієв І.С. ст.м. Дорогожичі

12,10

торгівля прод.
та непрод.
товарами

61

ФОП Гаджієв І.С.

17,80

торгівля прод.
та непрод.
товарами

ст.м. Харківська

Статус роботи з
переукладання
договору

судова справа
№910/27757/15
(наказ суду
виконано, МАФ
демантовано)
судова справа
№910/20695/15
(наказ суду
виконано, МАФ
демантовано)
судова справа
№910/27956/15
(на стадії
виконавчого
провадження)
здійснюються
заходи щодо
укладання
договору на
новий термін
здійснюються
заходи щодо
укладання
договору на
новий термін
судова справа
№910/18302/15
(наказ суду на
стадії
виконавчого
провадження)
судова справа №
910/20002/15
(наказ суду
виконано, МАФ
демантовано)
здійснюються
заходи щодо
укладання
договору на
новий термін
судова справа
№910/22562/15
(наказ суду на
стадії
виконавчого
провадження)
судова справа №
910/22564/15
(наказ суду на
стадії
виконавчого
провадження)

Сума
Сума
заборгованості заборгованості за
за договором (з договором (без
ПДВ), грн.
ПДВ), грн.

56 016,53

46 680,442

88 480,00

73 733,333

37 785,42

31 487,850

670,10

558,42

0,00

0,000

285 423,62

237 853,017

51 937,11

43 280,925

0,000

99 062,75

82 552,292

57 424,38

47 853,650

13.10.2014

судова справа
№910/20699/15
(прийнято
постанову судом
ІІ інстанції)

53 791,83

44 826,525

13.10.2014

судова справа
№910/21713/15
(справа
розглядаєтья в
суді І інстанції)

83 348,23

69 456,858

Примітки

Сума орендної
плати (місячної
Кількість
плати за
Сума сплати за
обєктів на
обєктами,
один обєкт
станції (щодо
розташованих на
вертикальної
обєктів
вертикальних
площі (без
вертикальних
площах), яка
ПДВ)
площ)
підлягала сплаті
у вересні 2016
(без ПДВ), грн

№

Орендар

Місце
розташування
приміщення

Орендована
площа, кв. м

Цільове
використанн
я

Тип об'єкту

Ставка за
договором, %

Ставка,
визначена
рішенням
Постійної
комісії, %

Вартість об'єкту
згідно оцінки (без
ПДВ), грн.

Дата
проведення
оцінки

62

ФОП Гаджієв І.С.

ст.м. Святошин

13,50

торгівля прод.
та непрод.
товарами

площа

20

20

138 240,00

31.10.2010

4 863,63

15.10.2011

13.10.2014

63

ФОП Євтушенко
Р.О.

ст.м. Либідська

17,90

торгівля прод.
та непрод.
товарами

площа

20

20

148 754,00

31.10.2010

5 302,47

15.10.2011

13.10.2014

64

ФОП Євтушенко
Р.О.

ст.м. Майдан
Незалежності

31,40

торгівля прод.
та непрод.
товарами

площа

20

20

374 380,00

31.10.2010

13 171,53

15.10.2011

13.10.2014

65

ФОП Євтушенко
Р.О.

ст.м. Контрактова
площа

27,62

торгівля прод.
та непрод.
товарами

площа

20

20

228 198,00

31.10.2010

8 134,29

15.10.2011

13.10.2014

66

ФОП Євтушенко
Р.О.

ст.м. Мінська

17,00

торгівля прод.
та непрод.
товарами

площа

20

20

135 600,00

31.10.2010

4 770,68

15.10.2011

13.10.2014

67

ТОВ "Компанія
ОРП"

ст.м. Оболонь

64,80

торгівля прод.
та непрод.
товарами

площа

18

18

917 600,00

31.01.2012

29 379,23

06.03.2012

04.03.2015

68

ТОВ "Олан"

ст.м. Мінська

111,90

торгівля прод.
та непрод.
товарами

площа

18

18

1 703 300,00

31.01.2012

54 535,30

16.03.2012

14.03.2015

69

ТОВ "ВОЛНА
ТРЕЙД"

ст.м. Петрівка

22,00

торгівля прод.
та непрод.
товарами

площа

18

6

426 000,00

30.11.2011

4 564,66

26.03.2012

24.03.2015

70

МП "Пipамiда"

ст.м. Оболонь

57,50

торгівля прод.
та непрод.
товарами

площа

18

18

1 320 710,00

31.01.2012

42 285,78

03.09.2012

29.03.2015

71

ПП "КОМПАНІЯ
ДВВ"

ст.м. Дружби
народів

19,10

торгівля прод.
та непрод.
товарами

площа

18

18

31.12.2011

11 653,95

07.05.2012

29.03.2015

72

ФОП Левiтська
Т.А.

ст.м. Осокорки

5,00

торгівля прод.
та непрод.
товарами

площа

18

18

31.12.2011

3 235,74

03.05.2012

29.03.2015

363260,00

100 860,00

Початок
строку дії
договору
оренди

Закінчення
строку дії
договору
оренди

Статус роботи з
переукладання
договору

здійснюються
заходи щодо
укладання
договору на
новий термін
судова справа №
910/28070/15
(наказ суду на
стадії
виконавчого
провадження)
судова справа
№910/28103/15
(наказ суду на
стадії
виконавчого
провадження)
судова справа
№910/27958/15
(наказ суду на
стадії
виконавчого
провадження)
судова справа
№910/18312/15
(наказ суду на
стадії
виконавчого
провадження)
судова справа
№910/33145/15
((наказ суду на
стадії
виконавчого
провадження))
судова справа №
910/27960/15
(наказ суду
виконано, МАФ
демантовано)
судова справа
№910/24553/15
(наказ суду на
стадії
виконавчого
провадження)
судова справа
№911/142/16
(наказ суду
знаходиться на
стадії
виконавчого
провадження)
здійснюються
заходи щодо
укладання
договору на
новий термін
судова справа №
910/27425/15
(наказ суду
виконано, МАФ
демантовано)

Сума
Сума
заборгованості заборгованості за
за договором (з договором (без
ПДВ), грн.
ПДВ), грн.

0,000

74 158,04

61 798,367

223 955,99

186 629,992

113 807,59

94 839,658

81 116,01

67 596,675

219 899,99

183 249,992

496 188,11

413 490,092

40 521,76

33 768,133

738 883,27

615 736,058

0,00

0,000

52 358,83

43 632,358

Примітки

№

Орендар

Місце
розташування
приміщення

Орендована
площа, кв. м

Цільове
використанн
я

Тип об'єкту

Ставка за
договором, %

Ставка,
визначена
рішенням
Постійної
комісії, %

Вартість об'єкту
згідно оцінки (без
ПДВ), грн.

Дата
проведення
оцінки

Сума орендної
плати (місячної
Кількість
плати за
Сума сплати за
обєктів на
обєктами,
один обєкт
станції (щодо
розташованих на
вертикальної
обєктів
вертикальних
площі (без
вертикальних
площах), яка
ПДВ)
площ)
підлягала сплаті
у вересні 2016
(без ПДВ), грн

Початок
строку дії
договору
оренди

Закінчення
строку дії
договору
оренди

73

ФОП Левiтська
Т.А.

ст.м. Мінська

10,98

торгівля прод.
та непрод.
товарами

площа

18

18

229 100,00

31.12.2011

7 349,84

03.05.2012

29.03.2015

74

ФОП Сулiма Т.Г.

ст.м. Оболонь

8,00

торгівля прод.
та непрод.
товарами

площа

18

6

143 860,00

31.12.2011

1 538,40

19.07.2012

29.03.2015

75

ТОВ
"Фірма"Техпром"

ст.м. Дружби
народів

11,29

торгівля прод.
та непрод.
товарами

площа

18

18

212 760,00

31.12.2011

6 825,64

07.07.2012

29.03.2015

76

ТОВ Фірма "SBS" ст.м. Лук'янівська

22,00

торгівля прод.
та непрод.
товарами

площа

18

18

466 160,00

31.12.2011

14 955,08

01.06.2012

29.03.2015

9,00

торгівля прод.
та непрод.
товарами

приміщення

18

18

31.12.2011

8 466,29

10.08.2012

29.03.2015

77

78

ТОВ
"АМАРКОРДАЛЕКС"

ТОВ "Ангел-2001"

ст.м. Хрещатик

ст.м. Видубичі

11,40

торгівля прод.
та непрод.
товарами

площа

18

18

площа

18

18

79

ТОВ "ТАТ- АРТ"

ст.м. Мінська

12,00

торгівля прод.
та непрод.
товарами

80

ФОП Кучер В.В.

ст.м. Палац
Україна

50,40

торгівля прод.
та непрод.
товарами

площа

18

18

81

ФОП Коміссарчик
Є.С.

ст.м. Позняки

10,40

торгівля прод.
та непрод.
товарами

площа

18

82

ТОВ "Да"

ст.м. Нивки

115,50

торгівля прод.
та непрод.
товарами

площа

18

263 900,00

285 970,00

231 770,00

31.12.2011

9 174,34

03.05.2012

29.03.2015

31.12.2011

7 435,53

07.05.2012

29.03.2015

851 400,00

31.12.2011

27 314,18

20.04.2012

18.04.2015

18

197 420,00

31.01.2012

6 320,81

07.07.2012

29.04.2015

6

2 248 200,00

31.03.2012

23 874,36

20.07.2012

03.05.2015

Статус роботи з
переукладання
договору

судова справа
№910/31885/15
(наказ суду на
стадії
виконавчого
провадження),
судова справа
№910/23860/15
(наказ суду
виконано, МАФ
демантовано)
судова справа
№910/28064/15
(наказ суду
виконано, МАФ
демантовано)
судова справа
№910/15939/15
(наказ суду на
стадії
виконавчого
провадження)
судова справа
№910/27678/15
(наказ суду на
стадії
виконавчого
провадження)
рішення ПК про
продовження від
23.06.2016 № 18
орендар робить
нову оцінку
судова справа
№910/17104/15
(прийнято
постанову судом
ІІ інстанції),
судова справа
№910/31883/15
(наказ суду на
стадії
виконавчого
провадження)
судова справа
№910/18311/15
(наказ суду на
стадії
виконавчого
провадження)
судова справа
№910/29615/15
(прийнято
рішення судом І
інстанції)
судова справа
№910/22169/15
(судова справа на
розгляді в суді ІІ
інстанції),
судова справа №
910/20004/15
(наказ суду на
стадії
виконавчого
провадження)

Сума
Сума
заборгованості заборгованості за
за договором (з договором (без
ПДВ), грн.
ПДВ), грн.

123 162,88

102 635,733

810,54

675,450

21 476,92

17 897,433

41 865,23

34 887,692

0,00

0,000

152 277,97

126 898,308

118 202,00

98 501,667

258 743,39

215 619,492

4 667,16

3 889,300

402 530,65

335 442,208

Примітки

Сума орендної
плати (місячної
Кількість
плати за
Сума сплати за
обєктів на
обєктами,
один обєкт
станції (щодо
розташованих на
вертикальної
обєктів
вертикальних
площі (без
вертикальних
площах), яка
ПДВ)
площ)
підлягала сплаті
у вересні 2016
(без ПДВ), грн

№

Орендар

Місце
розташування
приміщення

Орендована
площа, кв. м

Цільове
використанн
я

Тип об'єкту

Ставка за
договором, %

Ставка,
визначена
рішенням
Постійної
комісії, %

83

ФОП Ромашкін
С.Ф.

ст.м. Харківська

21,80

торгівля прод.
та непрод.
товарами

площа

18

6

413 520,00

31.03.2012

4 391,31

20.07.2012

10.05.2015

84

ФОП Ромашкін
С.Ф.

ст.м. Оболонь

9,10

торгівля прод.
та непрод.
товарами

площа

18

6

163 570,00

31.03.2012

1 737,00

20.07.2012

10.05.2015

85

ФОП Ромашкін
С.Ф.

ст.м. Мінська

13,35

торгівля прод.
та непрод.
товарами

площа

18

6

257 740,00

31.03.2012

2 737,02

20.07.2012

10.05.2015

86

ФОП Коваль В.М.

ст.м. Контрактова
площа

3,45

торгівля прод.
та непрод.
товарами

площа

18

18

31.03.2012

2 195,45

18.09.2012

30.05.2015

87

Підприємство
об'єднання
громадян
"ІНВАЛІДИ
ФОНДУ
СВЯТОГО
ПАНТЕЛЕЙМОН
А ЦІЛИТЕЛЯ"

19,90

торгівля прод.
та непрод.
товарами

13,80

торгівля прод.
та непрод.
товарами

площа

18

18

252 780,00

31.01.2012

8 093,39

ст.м. Харківська

ст.м. Палац
Україна

площа

18

18

Вартість об'єкту
згідно оцінки (без
ПДВ), грн.

68 913,00

384700,00

Дата
проведення
оцінки

31.03.2012

4 085,26

Початок
строку дії
договору
оренди

Закінчення
строку дії
договору
оренди

Статус роботи з
переукладання
договору

судова справа №
910/20696/15
(наказ суду
виконано, МАФ
демантовано)
судова справа
№910/27804/15
(наказ суду на
стадії
виконавчого
провадження)
судова справа
№910/18304/15
(наказ суду
виконано, МАФ
демантовано)
судова справа
№910/27957/15
(наказ суду
виконано, МАФ
демантовано)

Сума
Сума
заборгованості заборгованості за
за договором (з договором (без
ПДВ), грн.
ПДВ), грн.

32 111,49

26 759,575

3 474,00

2 895,000

5 474,04

4 561,700

0,00

0,000

23.06.2015

судова справа
№910/20703/15
(наказ суду
виконано, МАФ
демантовано)

0,00

0,000

07.07.2012

29.06.2015

судова справа
№910/29612/15
(наказ суду на
стадії
виконавчого
провадження)

96 907,93

80 756,608

судова справа
№910/24963/15
(прийнято
постанову судом
ІІ інстанції)

399 034,49

332 528,742

274 123,33

228 436,108

19 954,92

16 629,100

119 239,30

99 366,083

3 215,37

2 679,475

25.06.2012

88

ТОВ "ТАТ- АРТ"

89

ТОВ "ТАТ- АРТ" ст.м. Лук'янівська

37,00

торгівля прод.
та непрод.
товарами

площа

18

18

783 990,00

31.01.2012

25 101,38

07.07.2012

05.07.2015

90

ТОВ "ТАТ- АРТ" ст.м. Лук'янівська

27,08

торгівля прод.
та непрод.
товарами

приміщення

18

18

573 960,00

31.01.2012

18 376,73

07.07.2012

05.07.2015

91

МП "Бест"

ст.м. Олімпійська

3,47

торгівля прод.
та непрод.
товарами

площа

18

18

63 530,00

31.03.2012

2 023,95

18.09.2012

16.09.2015

92

ПП "ВОСТОК-1"

ст.м. Видубичі

50,00

торгівля прод.
та непрод.
товарами

площа

18

18

899 070,00

31.01.2012

9 595,32

18.09.2012

16.09.2015

93

ФОП Ромашкін
С.Ф.

ст.м. Харківська

3,70

торгівля прод.
та непрод.
товарами

площа

18

18

70 250,00

31.12.2011

2 238,03

18.09.2012

16.09.2015

судова справа
№910/24962/15
(справа
розглядаєтья в
суді ІІ інстанції)
судова справа №
910/12935/16,
(наказ суду
знаходиться на
стадії
виконавчого
провадження)
судова справа
№910/27428/15
(наказ суду
знаходиться на
стадії
виконавчого
провадження)
судова справа
№910/27427/15
(наказ суду на
стадії
виконавчого
провадження)

Примітки

Сума орендної
плати (місячної
Кількість
плати за
Сума сплати за
обєктів на
обєктами,
один обєкт
станції (щодо
розташованих на
вертикальної
обєктів
вертикальних
площі (без
вертикальних
площах), яка
ПДВ)
площ)
підлягала сплаті
у вересні 2016
(без ПДВ), грн

№

Орендар

Місце
розташування
приміщення

Орендована
площа, кв. м

Цільове
використанн
я

Тип об'єкту

Ставка за
договором, %

Ставка,
визначена
рішенням
Постійної
комісії, %

Вартість об'єкту
згідно оцінки (без
ПДВ), грн.

Дата
проведення
оцінки

94

ПП "КАСПІЙ-1"

ст.м. Шулявська

2,79

торгівля прод.
та непрод.
товарами

площа

50

50

21 950,00

30.11.2010

1 930,61

14.10.2011

13.10.2015

95

ПП "КАСПІЙ-1"

ст.м. Хрещатик

4,59

торгівля прод.
та непрод.
товарами

площа

50

50

54 969,00

30.11.2010

4 898,54

14.10.2011

13.10.2015

96

ПП "КАСПІЙ-1"

ст.м. Арсенальна

2,79

торгівля прод.
та непрод.
товарами

площа

50

50

22 250,00

30.11.2010

1 957,00

14.10.2011

13.10.2015

97

ТОВ "Еларт"

ст.м. Либідська

66,40

торгівля прод.
та непрод.
товарами

площа

18

18

1 241 500,00

30.06.2012

39 790,07

23.11.2012

21.11.2015

98

ФОП Гордiєнко
О.П.

ст.м. Мінська

7,00

торгівля прод.
та непрод.
товарами

площа

18

18

139 560,00

31.05.2012

1 486,50

03.12.2012

01.12.2015

99

ФОП Сулiма Т.Г.

ст.м. Харківська

13,40

торгівля прод.
та непрод.
товарами

площа

18

6

326 730,00

31.05.2012

3 480,14

03.12.2012

01.12.2015

100

ТОВ "Людмила Фарм Ко"

ст.м. Либідська

18,00

торгівля прод.
та непрод.
товарами

площа

12

12

348 600,00

30.06.2012

3 724,22

03.12.2012

01.12.2015

101

ФОП Лисак В.Л.

ст.м. Оболонь

29,10

торгівля прод.
та непрод.
товарами

площа

18

18

565 560,00

31.07.2012

18 162,50

14.12.2012

12.12.2015

102

Виробничий
кооператив
"Технiчний центp"

ст.м. Осокорки

15,00

торгівля прод.
та непрод.
товарами

площа

18

18

30.11.2011

8 348,64

28.12.2012

26.12.2015

103

ФОП Ковтун Ю.В.

ст.м. Лісова

65,00

торгівля прод.
та непрод.
товарами

площа

18

6

30.09.2012

14 164,40

28.12.2012

26.12.2015

259190.00

1 320 540,00

Початок
строку дії
договору
оренди

Закінчення
строку дії
договору
оренди

Статус роботи з
переукладання
договору

здійснюються
заходи щодо
укладання
договору на
новий термін
здійснюються
заходи щодо
укладання
договору на
новий термін
здійснюються
заходи щодо
укладання
договору на
новий термін
судова справа
№910/33160/15
(наказ суду на
стадії
виконавчого
провадження)
судова справа
№910/8940/16
(наказ суду
знаходиться на
стадії
виконавчого
провадження)
судова справа
№910/5290/16
(наказ суду на
стадії
виконавчого
провадження)
рішення ПК про
продовження від
31.05.2016 № 16
проект договору
направлений на
підписання
орендарю
судова справа
№756/5656/16-ц
(справа
розглядаєтья в
суді І інстанції)
судова справа
№910/6041/16
(наказ суду
виконано, МАФ
демантовано),
судова справа
№910/9958/16
(наказ суду
знаходиться на
стадії
виконавчого
провадження)
судова справа
№910/5292/16
(наказ суду на
стадії
виконавчого
провадження)

Сума
Сума
заборгованості заборгованості за
за договором (з договором (без
ПДВ), грн.
ПДВ), грн.

0,00

0,000

0,00

0,000

0,00

0,000

0,00

0,000

5 911,72

4 926,433

13 840,30

11 533,583

2 533,60

2 111,333

321 535,46

267 946,217

75 687,48

63 072,900

119 596,11

99 663,425

Примітки

Сума орендної
плати (місячної
Кількість
плати за
Сума сплати за
обєктів на
обєктами,
один обєкт
станції (щодо
розташованих на
вертикальної
обєктів
вертикальних
площі (без
вертикальних
площах), яка
ПДВ)
площ)
підлягала сплаті
у вересні 2016
(без ПДВ), грн

№

Орендар

Місце
розташування
приміщення

Орендована
площа, кв. м

Цільове
використанн
я

Тип об'єкту

Ставка за
договором, %

Ставка,
визначена
рішенням
Постійної
комісії, %

Вартість об'єкту
згідно оцінки (без
ПДВ), грн.

Дата
проведення
оцінки

104

ТОВ "МУЛЬТІЗВУК"

ст.м. Оболонь

6,80

торгівля прод.
та непрод.
товарами

площа

18

18

122 390,00

31.12.2012

3 934,43

25.04.2013

23.04.2016

105

ФОП Коваль Р.В.

ст.м.
Академмістечко

10,39

торгівля
непродовольчи
ми товарами

приміщення

18

18

31.12.2012

6 648,20

14.05.2013

12.05.2016

106

ФОП Коваль О.В.

ст.м. Печерська

3,75

торгівля
непродовольчи
ми товарами

приміщення

18

18

70 203,00

31.12.2012

1 876,87

24.05.2013

22.05.2016

107

ФОП Дiхтяр О.В.

ст.м. Позняки

11,30

торгівля
продовольчим
и та
непродовольчи
ми товарами

приміщення

6

6

208 000,00

28.02.2013

1 855,52

01.06.2012

108

ФОП Дiхтяр О.В.

ст.м. Вокзальна

11,00

торгівля
непродовольчи
ми товарами

приміщення

6

6

262 600,00

28.02.2013

2 342,58

109

ФОП Дiхтяр О.В.

ст.м.
Академмістечко

11,44

торгівля
продовольчим
и та
непродовольчи
ми товарами

приміщення

6

6

192 100,00

28.02.2013

110

ФОП Дiхтяр О.В.

ст.м. Вокзальна

8,50

торгівля
непродовольчи
ми товарами

приміщення

6

6

202 900,00

111

ФОП Гашимов
Фірудін Гашим
Огли

ст.м. Лісова

9,90

торгівля
продовольчим
и та
непродовольчи
ми товарами

приміщення

50

50

112

ФОП Діхтяр Л.В.

ст.м. Оболонь

41,31

торгівля
продовольчим
и та
непродовольчи
ми товарами

приміщення

6

113

ФОП Діхтяр Л.В.

ст.м. Видубичі

7,00

торгівля
продовольчим
и та
непродовольчи
ми товарами

приміщення

6

приміщення

6

6

129 500,00

28.02.2013

1 155,24

приміщення

6

6

165 000,00

28.02.2013

1 471,91

114

ФОП Діхтяр Л.В.

ст.м. Мінська

6,80

торгівля
продовольчим
и та
непродовольчи
ми товарами

115

ФОП Діхтяр Л.В.

ст.м. Вокзальна

6,91

торгівля
непродовольчи
ми товарами

Початок
строку дії
договору
оренди

Закінчення
строку дії
договору
оренди

Статус роботи з
переукладання
договору

Сума
Сума
заборгованості заборгованості за
за договором (з договором (без
ПДВ), грн.
ПДВ), грн.

здійснюються
заходи щодо
укладання
договору на
новий термін
здійснюються
заходи щодо
укладання
договору на
новий термін
здійснюються
заходи щодо
укладання
договору на
новий термін

0,00

0,000

7 977,84

6 648,20

0,00

0,00

16.06.2016

здійснюються
заходи щодо
укладання
договору на
новий термін

0,00

0,00

01.06.2012

29.06.2016

здійснюються
заходи щодо
укладання
договору на
новий термін

0,00

0,00

1 713,67

01.06.2012

29.06.2016

здійснюються
заходи щодо
укладання
договору на
новий термін

0,00

0,00

28.02.2013

1 810,00

01.06.2012

29.06.2016

здійснюються
заходи щодо
укладання
договору на
новий термін

0,00

0,00

558 600,00

31.03.2016

5 301,56

01.06.2012

29.06.2016

здійснюються
заходи щодо
укладання
договору на
новий термін

0,00

0,00

6

720 500,00

28.02.2013

6 427,37

01.06.2012

29.06.2016

здійснюються
заходи щодо
укладання
договору на
новий термін

0,00

0,00

6

122 250,00

28.02.2013

1 092,79

01.06.2012

29.06.2016

здійснюються
заходи щодо
укладання
договору на
новий термін

0,00

0,00

01.06.2012

29.06.2016

здійснюються
заходи щодо
укладання
договору на
новий термін

0,00

0,00

01.06.2012

29.06.2016

здійснюються
заходи щодо
укладання
договору на
новий термін

0,00

0,00

177 120,00

Примітки

Сума орендної
плати (місячної
Кількість
плати за
Сума сплати за
обєктів на
обєктами,
один обєкт
станції (щодо
розташованих на
вертикальної
обєктів
вертикальних
площі (без
вертикальних
площах), яка
ПДВ)
площ)
підлягала сплаті
у вересні 2016
(без ПДВ), грн

№

Орендар

Місце
розташування
приміщення

Орендована
площа, кв. м

Цільове
використанн
я

Тип об'єкту

Ставка за
договором, %

Ставка,
визначена
рішенням
Постійної
комісії, %

Вартість об'єкту
згідно оцінки (без
ПДВ), грн.

Дата
проведення
оцінки

116

ФОП Ковтун Ю.В.

ст.м. Печерська

11,00

торгівля прод.
та непрод.
товарами

площа

18

18

190 000,00

20.02.2013

6 101,77

01.07.2013

29.06.2016

117

ФОП Єфiмов I.Г.

ст.м. Петрівка

6,73

торгівля
непродовольчи
ми товарами

приміщення

6

6

172 320,00

30.06.2012

1 534,13

16.07.2013

14.07.2016

118

ФОП Щербенюк
С.Є.

ст.м. Золоті
Ворота

35,00

торгівля
непродовольчи
ми товарами

приміщення

18

10

31.01.2012

9 205,26

08.08.2013

06.08.2016

119

ФОП Сисiн О.А.

ст.м. Дружби
народів

3,30

торгівля прод.
та непрод.
товарами

площа

18

18

62 270,00

31.12.2011

2 755,40

19.08.2013

17.08.2016

120

Підприємство з
іноземними
інвестиціями
"МакДональдз
Юкрейн Лтд"

Велика
Васильківська, 22
(вул.
Червоноармійська
, 22)

300,00

влаштування
та
функціонуванн
я пункту
громадського
харчуваннязакусочної
"МакДональдз
"

приміщення

5

5

1 792 570,00

30.12.2000

54 116,26

07.05.2001

01.09.2016

615 450,00

Початок
строку дії
договору
оренди

Закінчення
строку дії
договору
оренди

Статус роботи з
переукладання
договору

здійснюються
заходи щодо
укладання
договору на
новий термін
здійснюються
заходи щодо
укладання
договору на
новий термін
здійснюються
заходи щодо
укладання
договору на
новий термін

Сума
Сума
заборгованості заборгованості за
за договором (з договором (без
ПДВ), грн.
ПДВ), грн.

0,00

0,000

0,00

0,00

1 051,34

876,12

видано доручення
на проведення
експертної оцінки

0,00

0,000

проект договору
направлений на
підписання до
орендаря

0,00

0,00

1 216,55

1 013,792

787,69

656,408

лист
Департаменту
комунальної
власності
м.Києвва про
відмову від
договору через
борги
судова справа
№910/888/16
(наказ суду на
стадії
виконавчого
провадження)

121

ТОВ "ТрансМедiа"

Червоткатьська,
1А

22,00

торгівля прод.
та непрод.
товарами

приміщення

15

15

152 700,00

31.12.2012

4 123,65

10.09.2013

08.09.2016

122

ТОВ "ТрансМедiа"

Озерна, 3, корпус
1

23,66

торгівля прод.
та непрод.
товарами

приміщення

15

15

202 600,00

31.12.2012

4 644,79

10.09.2013

08.09.2016

123

ТОВ "ЮКОН-1"

ст.м. Виставковий
Центр

69,05

торгівля прод.
та непрод.
товарами

площа

18

18

1 234 100,00

31.01.2013

81 392,87

28.11.2013

26.11.2016

0,00

0,000

124

ТОВ "ЮКОН-1"

ст.м.
Васильківська

7,55

торгівля прод.
та непрод.
товарами

площа

18

18

120 400,00

31.01.2013

16 181,04

28.11.2013

26.11.2016

0,00

0,000

125

ФОП Коваль Р.В.

ст.м. Оболонь

38,40

торгівля
продовольчим
и та
непродовольчи
ми товарами

приміщення

18

18

31.01.2012

20 574,61

29.11.2013

27.11.2016

83 137,18

69 280,98

126

ФОП Коваль Р.В.

ст.м.
Васильківська

7,55

торгівля прод.
та непрод.
товарами

площа

18

18

31.01.2013

9 439,05

02.12.2013

30.11.2016

9 439,05

7 865,875

127

ФОП Діхтяр Л.В.

ст.м. Оболонь

38,40

торгівля
продовольчим
и та
непродовольчи
ми товарами

приміщення

18

18

31.07.2013

17 911,92

10.02.2014

08.02.2017

0,00

0,00

690 480,00

120 400,00

669 300,00

Примітки

Сума орендної
плати (місячної
Кількість
плати за
Сума сплати за
обєктів на
обєктами,
один обєкт
станції (щодо
розташованих на
вертикальної
обєктів
вертикальних
площі (без
вертикальних
площах), яка
ПДВ)
площ)
підлягала сплаті
у вересні 2016
(без ПДВ), грн

№

Орендар

Місце
розташування
приміщення

Орендована
площа, кв. м

Цільове
використанн
я

Тип об'єкту

Ставка за
договором, %

Ставка,
визначена
рішенням
Постійної
комісії, %

Вартість об'єкту
згідно оцінки (без
ПДВ), грн.

Дата
проведення
оцінки

128

ФОП Агрес І.О.
(з 29.08.2016)
первісний орендар
ТОВ "Да"

ст.м.
Берестейська

42,00

торгівля прод.
та непрод.
товарами

площа

18

18

762 200,00

31.03.2013

24 477,67

10.02.2014

08.02.2017

0,00

0,000

129

ФОП Бондарець
Д.В.

ст.м. Печерська

38,70

торгівля прод.
та непрод.
товарами

площа

20

18

668 500,00

30.06.2013

21 447,14

01.06.2012

08.02.2017

0,00

0,000

130

ФОП Шевель О.В.

ст.м.
Житомирська

287,76

торгівля прод.
та непрод.
товарами

площа

18

6

4 749 100,00

30.06.2013

54 128,27

14.02.2014

12.02.2017

0,00

0,000

131

ФОП Кушнiренко
А.М.

ст.м.
Академмістечко

9,38

торгівля
непродовольчи
ми товарами

приміщення

18

18

164 560,00

31.10.2013

4 417,35

26.05.2014

24.05.2017

10 601,64

8 834,70

132

ФОП Шпаченко
С.М.

ст.м.
Академмістечко

8,82

торгівля
непродовольчи
ми товарами

приміщення

18

18

154 736,00

31.10.2013

4 153,64

26.05.2014

24.05.2017

24 492,69

20 410,58

133

ФОП Коваль Р.В.

ст.м. Деміївська

22,90

торгівля
продовольчим
и та
непродовольчи
ми товарами

приміщення

18

18

31.01.2013

9 119,11

05.06.2014

03.06.2017

10 942,93

9 119,11

134

ТОВ "ЮКОН-1"

ст.м. Деміївська

68,86

торгівля прод.
та непрод.
товарами

площа

18

18

1 149 300,00

31.01.2013

33 300,14

05.06.2014

03.06.2017

0,00

0,000

135

ТОВ "ЮКОН-1"

ст.м. Голосіївська

15,40

торгівля прод.
та непрод.
товарами

площа

18

18

270 700,00

31.01.2013

7 947,75

05.06.2014

03.06.2017

0,00

0,000

136

ТОВ "АВАНГАРД
ст.м. Голосіївська
ЕЛІТ"

19,90

торгівля прод.
та непрод.
товарами

площа

18

18

349 800,00

31.01.2013

10 035,02

05.06.2014

03.06.2017

2 735,04

2 279,200

137

ТОВ "АВАНГАРД
ст.м. Голосіївська
ЕЛІТ"

37,20

торгівля прод.
та непрод.
товарами

площа

18

18

653 800,00

31.01.2013

18 770,27

05.06.2014

03.06.2017

18 544,88

15 454,067

372 500,00

Початок
строку дії
договору
оренди

Закінчення
строку дії
договору
оренди

Статус роботи з
переукладання
договору

Сума
Сума
заборгованості заборгованості за
за договором (з договором (без
ПДВ), грн.
ПДВ), грн.

138

ТОВ "Українські
ласощі"

ст.м. Університет

14,10

торгівля
продовольчим
и та
непродовольчи
ми товарами

приміщення

18

18

320 200,00

31.12.2013

8 535,42

10.06.2014

08.06.2017

0,00

0,00

139

ПП "КАСПІЙ-1"

ст.м. Осокорки

18,00

торгівля прод.
та непрод.
товарами

площа

18

18

266400,00

31.12.2013

8 521,56

10.06.2014

08.06.2017

0,00

0,000

140

ФОП Абталибов
К.А.

ст.м. Палац
Україна

1,00

торгівля прод.
та непрод.
товарами

площа

18

18

18 800,00

31.01.2014

600,17

10.06.2014

08.06.2017

0,00

0,000

141

ФОП Знаєнко В.Т.

ст.м. Святошин

3,73

продаж книг,
газет,
журналів

приміщення

1

1

182 600,00

31.07.2013

145,68

24.06.2014

22.06.2017

0,00

0,00

142

ПП "КАСПІЙ-1"

ст.м.
Бориспільська

49,16

торгівля прод.
та непрод.
товарами

площа

18

18

668500,00

31.12.2013

21 383,89

03.07.2014

01.07.2017

0,00

0,000

Примітки

Сума орендної
плати (місячної
Кількість
плати за
Сума сплати за
обєктів на
обєктами,
один обєкт
станції (щодо
розташованих на
вертикальної
обєктів
вертикальних
площі (без
вертикальних
площах), яка
ПДВ)
площ)
підлягала сплаті
у вересні 2016
(без ПДВ), грн

№

Орендар

Місце
розташування
приміщення

Орендована
площа, кв. м

Цільове
використанн
я

Тип об'єкту

Ставка за
договором, %

Ставка,
визначена
рішенням
Постійної
комісії, %

Вартість об'єкту
згідно оцінки (без
ПДВ), грн.

Дата
проведення
оцінки

143

ПП "КАСПІЙ-1"

ст.м. Палац
Спорту

2,10

торгівля прод.
та непрод.
товарами

площа

18

18

41900,00

31.12.2013

1 340,29

03.07.2014

01.07.2017

0,00

0,000

144

ПП "КАСПІЙ-1"

ст.м. Дорогожичі

5,10

торгівля прод.
та непрод.
товарами

площа

18

18

91800,00

31.12.2013

2 936,50

03.07.2014

01.07.2017

0,00

0,000

145

ПП "КАСПІЙ-1"

ст.м. Оболонь

3,15

торгівля прод.
та непрод.
товарами

площа

18

18

57800,00

31.12.2013

1 848,90

03.07.2014

01.07.2017

0,00

0,000

146

ПП "КАСПІЙ-1"

ст.м. Мінська

9,20

торгівля прод.
та непрод.
товарами

площа

18

18

183700,00

31.12.2013

5 876,16

03.07.2014

01.07.2017

0,00

0,000

147

ПП "КАСПІЙ-1"

ст.м. Либідська

1,05

торгівля прод.
та непрод.
товарами

площа

18

18

21800,00

31.12.2013

697,34

03.07.2014

01.07.2017

0,00

0,000

148

ПП "КАСПІЙ-1"

ст.м. Контрактова
площа

2,79

торгівля прод.
та непрод.
товарами

площа

18

18

56900,00

31.12.2013

1 820,12

01.08.2014

01.07.2017

0,00

0,000

149

ПП "КАСПІЙ-1"

ст.м. Контрактова
площа

2,10

торгівля прод.
та непрод.
товарами

площа

18

18

42800,00

31.12.2013

1 369,07

03.07.2014

01.07.2017

0,00

0,000

150

ПП "КАСПІЙ-1"

ст.м.
Академмістечко

7,35

торгівля прод.
та непрод.
товарами

площа

18

18

129200,00

31.12.2013

4 132,83

03.07.2014

01.07.2017

0,00

0,000

151

ПП "КАСПІЙ-1"

ст.м.
Берестейська

1,05

торгівля прод.
та непрод.
товарами

площа

18

18

19300,00

31.12.2013

617,35

03.07.2014

01.07.2017

0,00

0,000

152

ПП "КАСПІЙ-1"

ст.м. Нивки

3,15

торгівля прод.
та непрод.
товарами

площа

18

18

62900,00

31.12.2013

2 012,04

03.07.2014

01.07.2017

0,00

0,000

153

ПП "КАСПІЙ-1"

ст.м. Театральна

1,05

торгівля прод.
та непрод.
товарами

площа

18

18

19300,00

31.12.2013

617,35

03.07.2014

01.07.2017

0,00

0,000

154

ТОВ "ДІАС-1"

ст.м. Печерська

7,70

торгівля прод.
та непрод.
товарами

площа

18

18

157 000,00

30.11.2013

5 047,19

03.07.2014

01.07.2017

0,00

0,000

155

ФОП Абталибов
К.А.

ст.м. Лісова

1,00

торгівля прод.
та непрод.
товарами

площа

18

18

20 800,00

31.01.2014

664,02

15.07.2014

13.07.2017

0,00

0,000

156

ФОП Абталибов
К.А.

ст.м. Печерська

1,00

торгівля прод.
та непрод.
товарами

площа

18

18

20 400,00

31.01.2014

651,25

15.07.2014

13.07.2017

0,00

0,000

157

ФОП Абталибов
К.А.

ст.м. Контрактова
площа

1,00

торгівля прод.
та непрод.
товарами

площа

18

18

20 400,00

31.01.2014

651,25

15.07.2014

13.07.2017

0,00

0,000

158

ФОП Абталибов
К.А.

ст.м. Театральна

1,00

торгівля прод.
та непрод.
товарами

площа

18

18

18 400,00

31.01.2014

587,40

15.07.2014

13.07.2017

0,00

0,000

Початок
строку дії
договору
оренди

Закінчення
строку дії
договору
оренди

Статус роботи з
переукладання
договору

Сума
Сума
заборгованості заборгованості за
за договором (з договором (без
ПДВ), грн.
ПДВ), грн.

Примітки

Сума орендної
плати (місячної
Кількість
плати за
Сума сплати за
обєктів на
обєктами,
один обєкт
станції (щодо
розташованих на
вертикальної
обєктів
вертикальних
площі (без
вертикальних
площах), яка
ПДВ)
площ)
підлягала сплаті
у вересні 2016
(без ПДВ), грн

№

Орендар

Місце
розташування
приміщення

Орендована
площа, кв. м

Цільове
використанн
я

Тип об'єкту

Ставка за
договором, %

Ставка,
визначена
рішенням
Постійної
комісії, %

Вартість об'єкту
згідно оцінки (без
ПДВ), грн.

Дата
проведення
оцінки

159

ФОП Абталибов
К.А.

ст.м. Нивки

1,00

торгівля прод.
та непрод.
товарами

площа

18

18

19 900,00

31.01.2014

635,30

15.07.2014

13.07.2017

0,00

0,000

160

ФОП Абталибов
К.А.

ст.м. Олімпійська

1,00

торгівля прод.
та непрод.
товарами

площа

18

18

19 200,00

31.01.2014

612,94

15.07.2014

13.07.2017

0,00

0,000

161

ФОП Абталибов
К.А.

ст.м. Майдан
Незалежності

1,00

торгівля прод.
та непрод.
товарами

площа

18

18

28 900,00

31.01.2014

922,62

15.07.2014

13.07.2017

0,00

0,000

162

ТОВ "Нива-95"

ст.м. Видубичі

7,00

торгівля прод.
та непрод.
товарами

приміщення

18

18

31.05.2014

4 262,73

16.01.2015

14.01.2018

32 840,80

27 367,333

163

ТОВ "ГАРЯЧЕ
МОЛОКО"

ст.м. Театральна

98,08

торгівля прод.
та непрод.
товарами

площа

8

8

31.10.2014

26 011,17

30.03.2015

28.03.2018

0,00

0,000

164

ФОП Стриженок
М.Г.

ст.м. Дорогожичі

1,00

торгівля прод.
та непрод.
товарами

площа

18

18

44 700,00

31.01.2015

938,49

06.05.2015

04.05.2018

938,58

782,150

165

ФОП Дишлаук
В.О.

ст.м.
Академмістечко

7,52

торгівля
непродовольчи
ми товарами

приміщення

18

18

255 380,00

31.01.2015

3 517,24

12.05.2015

10.05.2018

8 441,38

7 034,48

1,00

для
розміщення
виробника
реклами

приміщення

50

50

30 700,00

31.01.2015

1 438,35

29.07.2015

27.07.2018

0,00

0,00

373 500,00

31.03.2015

2 795,57

19.08.2015

17.08.2018

0,00

0,00

31.03.2015

6 094,38

05.10.2015

03.10.2018

323,87

269,892

166

Велика
Васильківська,22
ТОВ "МЕДІУМ(вул.
ТВ"
Червоноармійська
, 22)

167

ФОП Холоденко
В.В.

ст.м. Харківська

7,11

торгівля
непродовольчи
ми товарами

приміщення

7

7

168

ФОП Онищенко
Б.Г.

ст.м. Університет

6,90

торгівля прод.
та непрод.
товарами

приміщення

50

10

169

ТОВ "Перша
чарівна скриня"

ст.м.
Житомирська

1,00

торгівля прод.
та непрод.
товарами

площа

50

50

185 400,00

2 176 720,00

454 600,00

58 200,00

31.03.2015

0,00

Початок
строку дії
договору
оренди

18.11.2015

Закінчення
строку дії
договору
оренди

16.11.2018

Статус роботи з
переукладання
договору

Сума
Сума
заборгованості заборгованості за
за договором (з договором (без
ПДВ), грн.
ПДВ), грн.

0,00

0,000

Примітки

*Відповідно до
п. 3.5 договору,
орендна плата
сплачується
орендарем з дня
підисання акта
прийманняпередачі.
Станом на
01.10.2016 акт
прийманняпередачі не
підписаний,
об'єкт оренди
орендарю не
переданий.

№

170

171

172

Орендар

ТОВ "Перша
чарівна скриня"

ТОВ "Перша
чарівна скриня"

ТОВ "Перша
чарівна скриня"

Місце
розташування
приміщення

ст.м. Мінська

ст.м. Позняки

ст.м. Святошин

Орендована
площа, кв. м

1,00

1,00

1,00

Цільове
використанн
я

торгівля прод.
та непрод.
товарами

торгівля прод.
та непрод.
товарами

торгівля прод.
та непрод.
товарами

Тип об'єкту

площа

площа

площа

Ставка за
договором, %

50

50

50

Ставка,
визначена
рішенням
Постійної
комісії, %

50

50

50

Вартість об'єкту
згідно оцінки (без
ПДВ), грн.

57 000,00

55 500,00

61 600,00

Дата
проведення
оцінки

31.03.2015

31.03.2015

31.03.2015

Сума орендної
плати (місячної
Кількість
плати за
Сума сплати за
обєктів на
обєктами,
один обєкт
станції (щодо
розташованих на
вертикальної
обєктів
вертикальних
площі (без
вертикальних
площах), яка
ПДВ)
площ)
підлягала сплаті
у вересні 2016
(без ПДВ), грн

0,00

0,00

0,00

Початок
строку дії
договору
оренди

18.11.2015

18.11.2015

18.11.2015

Закінчення
строку дії
договору
оренди

16.11.2018

16.11.2018

16.11.2018

Статус роботи з
переукладання
договору

Сума
Сума
заборгованості заборгованості за
за договором (з договором (без
ПДВ), грн.
ПДВ), грн.

0,00

0,00

0,00

Примітки

0,000

*Відповідно до
п. 3.5 договору,
орендна плата
сплачується
орендарем з дня
підисання акта
прийманняпередачі.
Станом на
01.10.2016 акт
прийманняпередачі не
підписаний,
об'єкт оренди
орендарю не
переданий.

0,000

*Відповідно до
п. 3.5 договору,
орендна плата
сплачується
орендарем з дня
підисання акта
прийманняпередачі.
Станом на
01.10.2016 акт
прийманняпередачі не
підписаний,
об'єкт оренди
орендарю не
переданий.

0,000

*Відповідно до
п. 3.5 договору,
орендна плата
сплачується
орендарем з дня
підисання акта
прийманняпередачі.
Станом на
01.10.2016 акт
прийманняпередачі не
підписаний,
об'єкт оренди
орендарю не
переданий.

№

173

174

175

Орендар

ТОВ "Перша
чарівна скриня"

ТОВ "Перша
чарівна скриня"

ТОВ "Перша
чарівна скриня"

Місце
розташування
приміщення

ст.м. Нивки

ст.м. Печерська

ст.м. Виставковий
Центр

Орендована
площа, кв. м

1,00

1,00

1,00

Цільове
використанн
я

торгівля прод.
та непрод.
товарами

торгівля прод.
та непрод.
товарами

торгівля прод.
та непрод.
товарами

Тип об'єкту

площа

площа

площа

Ставка за
договором, %

50

50

50

Ставка,
визначена
рішенням
Постійної
комісії, %

50

50

50

Вартість об'єкту
згідно оцінки (без
ПДВ), грн.

56 900,00

59 200,00

43 900,00

Дата
проведення
оцінки

31.03.2015

31.03.2015

31.03.2015

Сума орендної
плати (місячної
Кількість
плати за
Сума сплати за
обєктів на
обєктами,
один обєкт
станції (щодо
розташованих на
вертикальної
обєктів
вертикальних
площі (без
вертикальних
площах), яка
ПДВ)
площ)
підлягала сплаті
у вересні 2016
(без ПДВ), грн

0,00

0,00

0,00

Початок
строку дії
договору
оренди

18.11.2015

18.11.2015

18.11.2015

Закінчення
строку дії
договору
оренди

16.11.2018

16.11.2018

16.11.2018

Статус роботи з
переукладання
договору

Сума
Сума
заборгованості заборгованості за
за договором (з договором (без
ПДВ), грн.
ПДВ), грн.

0,00

0,00

0,00

Примітки

0,000

*Відповідно до
п. 3.5 договору,
орендна плата
сплачується
орендарем з дня
підисання акта
прийманняпередачі.
Станом на
01.10.2016 акт
прийманняпередачі не
підписаний,
об'єкт оренди
орендарю не
переданий.

0,000

*Відповідно до
п. 3.5 договору,
орендна плата
сплачується
орендарем з дня
підисання акта
прийманняпередачі.
Станом на
01.10.2016 акт
прийманняпередачі не
підписаний,
об'єкт оренди
орендарю не
переданий.

0,000

*Відповідно до
п. 3.5 договору,
орендна плата
сплачується
орендарем з дня
підисання акта
прийманняпередачі.
Станом на
01.10.2016 акт
прийманняпередачі не
підписаний,
об'єкт оренди
орендарю не
переданий.

№

176

Орендар

ТОВ "Перша
чарівна скриня"

Місце
розташування
приміщення

ст.м. Оболонь

Орендована
площа, кв. м

1,00

Цільове
використанн
я

торгівля прод.
та непрод.
товарами

Тип об'єкту

площа

Ставка за
договором, %

50

Ставка,
визначена
рішенням
Постійної
комісії, %

50

177

ТОВ "Перша
чарівна скриня"

ст.м. Арсенальна

1,00

торгівля прод.
та непрод.
товарами

площа

50

50

178

ФОП Кононович
Г.М.

ст.м.
Академмістечко

5,78

торгівля
непродовольчи
ми товарами

приміщення

7

7

179

ФОП Куц П.В.

ст.м.
Академмістечко

6,87

торгівля
непродовольчи
ми товарами

приміщення

7

7

180

ФОП Гашимов
Фірудін Гашим
Огли

32,90

торгівля
продовольчим
и та
непродовольчи
ми товарами

приміщення

7

7

ст.м. Петрівка

Вартість об'єкту
згідно оцінки (без
ПДВ), грн.

54 900,00

70 900,00

293 400,00

349 000,00

1 406 100,00

Дата
проведення
оцінки

31.03.2015

Сума орендної
плати (місячної
Кількість
плати за
Сума сплати за
обєктів на
обєктами,
один обєкт
станції (щодо
розташованих на
вертикальної
обєктів
вертикальних
площі (без
вертикальних
площах), яка
ПДВ)
площ)
підлягала сплаті
у вересні 2016
(без ПДВ), грн

0,00

Початок
строку дії
договору
оренди

18.11.2015

Закінчення
строку дії
договору
оренди

16.11.2018

Статус роботи з
переукладання
договору

Сума
Сума
заборгованості заборгованості за
за договором (з договором (без
ПДВ), грн.
ПДВ), грн.

0,00

Примітки

0,000

*Відповідно до
п. 3.5 договору,
орендна плата
сплачується
орендарем з дня
підисання акта
прийманняпередачі.
Станом на
01.10.2016 акт
прийманняпередачі не
підписаний,
об'єкт оренди
орендарю не
переданий.
*Відповідно до
п. 3.5 договору,
орендна плата
сплачується
орендарем з дня
підисання акта
прийманняпередачі.
Станом на
01.10.2016 акт
прийманняпередачі не
підписаний,
об'єкт оренди
орендарю не
переданий.

31.03.2015

0,00

18.11.2015

16.11.2018

0,00

0,000

30.09.2015

1 723,03

15.12.2015

13.12.2018

3 153,82

2 628,18

30.09.2015

2 049,55

15.12.2015

13.12.2018

0,00

0,00

31.08.2015

8 506,59

29.02.2016

27.02.2019

40 000,00

33 333,33

№

181

Орендар

ФОП Кравець І.Б.

Місце
розташування
приміщення

ст.м. Дарниця

Орендована
площа, кв. м

10,10

Цільове
використанн
я

торгівля
продовольчим
и та
непродовольчи
ми товарами

Тип об'єкту

приміщення

Ставка за
договором, %

50

Ставка,
визначена
рішенням
Постійної
комісії, %

50

Вартість об'єкту
згідно оцінки (без
ПДВ), грн.

533 000,00

Дата
проведення
оцінки

31.03.2015

Сума орендної
плати (місячної
Кількість
плати за
Сума сплати за
обєктів на
обєктами,
один обєкт
станції (щодо
розташованих на
вертикальної
обєктів
вертикальних
площі (без
вертикальних
площах), яка
ПДВ)
площ)
підлягала сплаті
у вересні 2016
(без ПДВ), грн

0,00

Початок
строку дії
договору
оренди

22.03.2016

Закінчення
строку дії
договору
оренди

20.03.2019

Статус роботи з
переукладання
договору

Сума
Сума
заборгованості заборгованості за
за договором (з договором (без
ПДВ), грн.
ПДВ), грн.

0,00

0,00

*Відповідно до
п. 3.5 договору,
орендна плата
сплачується
орендарем з дня
підисання акта
прийманняпередачі.
Станом на
01.10.2016 акт
прийманняпередачі не
підписаний,
об'єкт оренди
орендарю не
переданий
*Відповідно до
п. 3.5 договору,
орендна плата
сплачується
орендарем з дня
підисання акта
прийманняпередачі.
Станом на
01.10.2016 акт
прийманняпередачі не
підписаний,
об'єкт оренди
орендарю не
переданий

182

ФОП Кравець І.Б.

ст.м.
Академмістечко

9,15

торгівля
продовольчим
и та
непродовольчи
ми товарами

приміщення

50

50

510 000,00

31.03.2015

0,00

22.03.2016

20.03.2019

0,00

0,00

183

ТОВ "УЧБОВО
ВИРОБНИЧИЙ
ст.м. Театральна
ЦЕНТР "ДОБРИК ІНТЕР"

6,14

торгівля прод.
та непрод.
товарами

приміщення

50

7

271 100,00

30.09.2015

1 923,86

22.03.2016

20.03.2019

0,00

0,000

9,46

торгівля прод.
та непрод.
товарами

приміщення

50

7

30.11.2015

3 249,59

23.02.2016

21.03.2019

2 862,64

2 385,533

приміщення

7

7

30.11.2015

1 512,13

30.03.2016

28.03.2019

0,00

0,00

184

ФОП Мельник
А.П.

ст.м.
Академмістечко

185

ФОП Комарович
Л.М.

ст.м.
Академмістечко

5,25

торгівля
продовольчим
и та
непродовольчи
ми товарами

186

ФОП Стриженок
М.Г.

ст.м. Дорогожичі

1,20

торгівля прод.
та непрод.
товарами

площа

50

25

63 600,00

30.09.2015

1 611,92

30.03.2016

28.03.2019

605,92

504,933

187

ФОП Iсаченко Р.С.

ст.м. Петрівка

7,20

торгівля
непродовольчи
ми товарами

приміщення

7

7

329 900,00

31.10.2015

1 976,65

31.03.2016

29.03.2019

16 148,09

13 456,74

188

ФОП Iсаченко Р.С.

ст.м. Тараса
Шевченка

6,90

торгівля
непродовольчи
ми товарами

приміщення

7

7

253 400,00

31.10.2015

1 518,28

31.03.2016

29.03.2019

9 959,35

8 299,46

189

ФОП Макеєв Ю.Г. ст.м. Театральна

5,06

торгівля
непродовольчи
ми товарами

приміщення

15

15

31.10.2015

3 004,38

31.03.2016

29.03.2019

14 342,24

11 951,87

461 000,00

257 420,00

234 000,00

Примітки

№

Орендар

Місце
розташування
приміщення

Орендована
площа, кв. м

Цільове
використанн
я

Тип об'єкту

Ставка за
договором, %

Ставка,
визначена
рішенням
Постійної
комісії, %

190

ФОП Ус Л.Г.

ст.м. Дорогожичі

11,00

торгівля прод.
та непрод.
товарами

площа

50

7

191

ФОП Бiленко Є.В.

ст.м.
Академмістечко

5,80

торгівля
продовольчим
и та
непродовольчи
ми товарами

приміщення

7

7

192

ТОВ "ВIКТОРIЯ
СЕНС 1"

ст.м. Хрещатик

4,29

торгівля
продовольчим
и та
непродовольчи
ми товарами

приміщення

7

193

ТОВ "ВIКТОРIЯ
СЕНС 1"

ст.м. Хрещатик

4,29

торгівля прод.
та непрод.
товарами

площа

194

ФОП Ромашкін
С.Ф.

ст.м. Театральна

17,30

торгівля прод.
та непрод.
товарами

площа

195

ТОВ "ФеноменЮ.М."

ст.м. Лівобережна

28,61

торгівля
непродовольчи
ми товарами

приміщення

Вартість об'єкту
згідно оцінки (без
ПДВ), грн.

Початок
строку дії
договору
оренди

Закінчення
строку дії
договору
оренди

Статус роботи з
переукладання
договору

Сума
Сума
заборгованості заборгованості за
за договором (з договором (без
ПДВ), грн.
ПДВ), грн.

31.10.2015

3 617,28

31.03.2016

29.03.2019

10 334,29

8 611,908

270 800,00

30.11.2015

1 590,72

18.05.2016

16.05.2019

0,00

0,00

7

303 900,00

31.01.2016

1 772,75

20.05.2016

18.05.2019

0,00

0,00

7

7

303 900,00

31.01.2016

2 127,30

20.05.2016

18.05.2019

0,00

0,000

50

7

803 200,00

30.11.2015

4 718,13

30.05.2016

28.05.2019

0,00

0,000

50

50

503 100,00

Дата
проведення
оцінки

Сума орендної
плати (місячної
Кількість
плати за
Сума сплати за
обєктів на
обєктами,
один обєкт
станції (щодо
розташованих на
вертикальної
обєктів
вертикальних
площі (без
вертикальних
площах), яка
ПДВ)
площ)
підлягала сплаті
у вересні 2016
(без ПДВ), грн

1 273 700,00

31.08.2015

0,00

08.06.2016

06.06.2019

0,00

0,00

*Відповідно до
п. 3.5 договору,
орендна плата
сплачується
орендарем з дня
підисання акта
прийманняпередачі.
Станом на
01.10.2016 акт
прийманняпередачі не
підписаний,
об'єкт оренди
орендарю не
переданий.
в т.ч.
заборгованість
по Дог. № 11011= 22 282,85
грн.;
Дог. №
1101= 4 754,29
грн. (без ПДВ)

196

ПП "Мегаполiс"

ст.м. Харківська

44,80

змішана
торгівля

приміщення

50

50

2 173 900,00

31.01.2016

12 681,08

22.07.2016

20.07.2019

32 444,57

27 037,14

197

ФОП Якуша В.В.

ст.м.Театральна

13,06

змішана
торгівля

приміщення

50

50

681 300,00

29.02.2016

3 974,25

22.07.2016

20.07.2019

21 301,07

17 750,89

приміщення

50

50

324 800,00

29.02.2016

8 120,00

25.07.2016

23.07.2019

8 120,00

6 766,667

638 200,00

29.02.2016

4 587,40

02.08.2016

31.07.2019

2 149,09

1 790,908

31.05.2016

1 955,33

08.08.2016

06.08.2019

0,00

0,00

198

ФОП Райська Г.П. ст.м. Олімпійська

6,50

торгівля прод.
та непрод.
товарами

199

ТОВ "К.Ф.Iмпекс"

ст.м. Петрівка

13,00

торгівля прод.
та непрод.
товарами

площа

7

7

200

ТОВ ФІРМА
"Ф.К.ІМПЕКС"

ст.м. Золоті
Ворота

6,70

торгівля
продовольчим
и та
непродовольчи
ми товарами

приміщення

7

7

335 200,00

Примітки

акт прийманняпередачі об'єкта
оренди від
16.09.2016

№

Орендар

Місце
розташування
приміщення

Орендована
площа, кв. м

Цільове
використанн
я

Тип об'єкту

Ставка за
договором, %

Ставка,
визначена
рішенням
Постійної
комісії, %

201

ТОВ "HАТАЛКА
ЛТД"

ст.м. Нивки

15,47

торгівля
продовольчим
и та
непродовольчи
ми товарами

приміщення

7

7

202

ФОП Бількевич
Є.Л.

ст.м. Оболонь

6,91

торгівля
продовольчим
и та
непродовольчи
ми товарами

приміщення

50

50

203

ФОП Дубіняк Л.О.

ст.м. Мінська

6,75

змішана
торгівля

приміщення

50

50

приміщення

50

50

Вартість об'єкту
згідно оцінки (без
ПДВ), грн.

755 600,00

Дата
проведення
оцінки

Сума орендної
плати (місячної
Кількість
плати за
Сума сплати за
обєктів на
обєктами,
один обєкт
станції (щодо
розташованих на
вертикальної
обєктів
вертикальних
площі (без
вертикальних
площах), яка
ПДВ)
площ)
підлягала сплаті
у вересні 2016
(без ПДВ), грн

Початок
строку дії
договору
оренди

Закінчення
строку дії
договору
оренди

Статус роботи з
переукладання
договору

Сума
Сума
заборгованості заборгованості за
за договором (з договором (без
ПДВ), грн.
ПДВ), грн.

31.05.2016

4 407,67

09.08.2016

07.08.2019

9 213,45

7 677,88

316 600,00

31.05.2016

13 191,67

22.08.2016

20.08.2019

19 647,93

16 373,28

308 900,00

31.05.2016

12 870,83

22.08.2016

20.08.2019

8 441,38

7 034,48

679 100,00

31.05.2016

28 295,83

22.08.2016

20.08.2019

44 908,23

37 423,53

204

ФОП Ковтун Ю.В.

ст.м. Хрещатик

8,90

торгівля
продовольчим
и та
непродовольчи
ми товарами

205

ТОВ "ДІАС-1"

ст.м. Печерська

51,14

торгівля прод.
та непрод.
товарами

приміщення

50

50

2 323 400,00

31.05.2016

116 170,00

22.08.2016

20.08.2019

141 762,74

118 135,617

206

ФОП Головаха
Н.В.

ст.м. Площа Льва
Толстого

7,52

торгівля прод.
та непрод.
товарами

площа

50

50

426 200,00

31.05.2016

21 310,00

22.08.2016

22.08.2019

28 184,19

23 486,825

207

ФОП Головаха
Н.В.

ст.м. Кловська

16,50

площа

50

50

677 600,00

31.05.2016

28 233,33

22.08.2016

22.08.2019

44 809,03

37 340,858

208

ТОВ "МУЛЬТІЗВУК"

ст.м. Оболонь

6,80

приміщення

50

50

30.06.2016

3 278,69

30.09.2016

28.09.2019

0,00

0,00

торгівля прод.
та непрод.
товарами
торгівля
продовольчим
и та
непродовольчи
ми товарами

307 200,00

209

ТОВ
"Київпейсервіс"

ст.м. Мінська

н/з

розміщення
терміналів
обслуговуванн
я

вертикальна
площа

н/з

н/з

н/з

не проводилась

4

432,25

1 729,03

27.08.2009

01.09.2017

н/з

н/з

210

ТОВ
"Київпейсервіс"

ст.м. Оболонь

н/з

розміщення
терміналів
обслуговуванн
я

вертикальна
площа

н/з

н/з

н/з

не проводилась

3

432,25

1 296,77

27.08.2009

01.09.2017

н/з

н/з

211

ТОВ
"Київпейсервіс"

ст.м. Хрещатик

н/з

розміщення
терміналів
обслуговуванн
я

вертикальна
площа

н/з

н/з

н/з

не проводилась

1

432,25

432,25

27.08.2009

01.09.2017

н/з

н/з

Примітки

кошти, які
надходять від
розміщення
терміналів
самообслуговув
ання
залишаються на
рахунку КП
"Київський
метрополітен"
кошти, які
надходять від
розміщення
терміналів
самообслуговув
ання
залишаються на
рахунку КП
"Київський
метрополітен"
кошти, які
надходять від
розміщення
терміналів
самообслуговув
ання
залишаються на
рахунку КП
"Київський
метрополітен"

№

Орендар

Місце
розташування
приміщення

Орендована
площа, кв. м

Цільове
використанн
я

Тип об'єкту

Ставка за
договором, %

Ставка,
визначена
рішенням
Постійної
комісії, %

Вартість об'єкту
згідно оцінки (без
ПДВ), грн.

Дата
проведення
оцінки

Сума орендної
плати (місячної
Кількість
плати за
Сума сплати за
обєктів на
обєктами,
один обєкт
станції (щодо
розташованих на
вертикальної
обєктів
вертикальних
площі (без
вертикальних
площах), яка
ПДВ)
площ)
підлягала сплаті
у вересні 2016
(без ПДВ), грн

Початок
строку дії
договору
оренди

Закінчення
строку дії
договору
оренди

Статус роботи з
переукладання
договору

Сума
Сума
заборгованості заборгованості за
за договором (з договором (без
ПДВ), грн.
ПДВ), грн.

212

ТОВ
"Київпейсервіс"

ст.м. Печерська

н/з

розміщення
терміналів
обслуговуванн
я

вертикальна
площа

н/з

н/з

н/з

не проводилась

2

432,25

864,51

27.08.2009

01.09.2017

н/з

н/з

213

ТОВ
"Київпейсервіс"

ст.м. Площа Льва
Толстого

н/з

розміщення
терміналів
обслуговуванн
я

вертикальна
площа

н/з

н/з

н/з

не проводилась

2

432,25

864,51

27.08.2009

01.09.2017

н/з

н/з

214

ТОВ
"Київпейсервіс"

ст.м. Кловська

н/з

розміщення
терміналів
обслуговуванн
я

вертикальна
площа

н/з

н/з

н/з

не проводилась

2

432,25

864,51

27.08.2009

01.09.2017

н/з

н/з

215

ТОВ
"Київпейсервіс"

ст.м. Олімпійська

н/з

розміщення
терміналів
обслуговуванн
я

вертикальна
площа

н/з

н/з

н/з

не проводилась

2

432,25

864,51

27.08.2009

01.09.2017

н/з

н/з

216

ТОВ
"Київпейсервіс"

ст.м. Петрівка

н/з

розміщення
терміналів
обслуговуванн
я

вертикальна
площа

н/з

н/з

н/з

не проводилась

3

432,25

1 296,77

27.08.2009

01.09.2017

н/з

н/з

217

ТОВ
"Київпейсервіс"

ст.м. Золоті
Ворота

н/з

розміщення
терміналів
обслуговуванн
я

вертикальна
площа

н/з

н/з

н/з

не проводилась

1

432,25

432,25

27.08.2009

01.09.2017

н/з

н/з

Примітки

кошти, які
надходять від
розміщення
терміналів
самообслуговув
ання
залишаються на
рахунку КП
"Київський
метрополітен"
кошти, які
надходять від
розміщення
терміналів
самообслуговув
ання
залишаються на
рахунку КП
"Київський
метрополітен"
кошти, які
надходять від
розміщення
терміналів
самообслуговув
ання
залишаються на
рахунку КП
"Київський
метрополітен"
кошти, які
надходять від
розміщення
терміналів
самообслуговув
ання
залишаються на
рахунку КП
"Київський
метрополітен"
кошти, які
надходять від
розміщення
терміналів
самообслуговув
ання
залишаються на
рахунку КП
"Київський
метрополітен"
кошти, які
надходять від
розміщення
терміналів
самообслуговув
ання
залишаються на
рахунку КП
"Київський
метрополітен"

№

Орендар

Місце
розташування
приміщення

Орендована
площа, кв. м

Цільове
використанн
я

Тип об'єкту

Ставка за
договором, %

Ставка,
визначена
рішенням
Постійної
комісії, %

Вартість об'єкту
згідно оцінки (без
ПДВ), грн.

Дата
проведення
оцінки

Сума орендної
плати (місячної
Кількість
плати за
Сума сплати за
обєктів на
обєктами,
один обєкт
станції (щодо
розташованих на
вертикальної
обєктів
вертикальних
площі (без
вертикальних
площах), яка
ПДВ)
площ)
підлягала сплаті
у вересні 2016
(без ПДВ), грн

Початок
строку дії
договору
оренди

Закінчення
строку дії
договору
оренди

Статус роботи з
переукладання
договору

Сума
Сума
заборгованості заборгованості за
за договором (з договором (без
ПДВ), грн.
ПДВ), грн.

218

ТОВ
"Київпейсервіс"

ст.м. Нивки

н/з

розміщення
терміналів
обслуговуванн
я

вертикальна
площа

н/з

н/з

н/з

не проводилась

2

432,25

864,51

27.08.2009

01.09.2017

н/з

н/з

219

ТОВ
"Київпейсервіс"

ст.м. Тараса
Шевченка

н/з

розміщення
терміналів
обслуговуванн
я

вертикальна
площа

н/з

н/з

н/з

не проводилась

2

432,25

864,51

27.08.2009

01.09.2017

н/з

н/з

220

ТОВ
"Київпейсервіс"

ст.м. Театральна

н/з

розміщення
терміналів
обслуговуванн
я

вертикальна
площа

н/з

н/з

н/з

не проводилась

2

432,25

864,51

27.08.2009

01.09.2017

н/з

н/з

221

ТОВ
"Київпейсервіс"

ст.м. Дорогожичі

н/з

розміщення
терміналів
обслуговуванн
я

вертикальна
площа

н/з

н/з

н/з

не проводилась

1

432,25

432,25

27.08.2009

01.09.2017

н/з

н/з

222

ТОВ
"Київпейсервіс"

ст.м.
Академмістечко

н/з

розміщення
терміналів
обслуговуванн
я

вертикальна
площа

н/з

н/з

н/з

не проводилась

2

432,25

864,51

27.08.2009

01.09.2017

н/з

н/з

223

ТОВ
"Київпейсервіс"

ст.м. Харківська

н/з

розміщення
терміналів
обслуговуванн
я

вертикальна
площа

н/з

н/з

н/з

не проводилась

3

432,25

1 296,77

27.08.2009

01.09.2017

н/з

н/з

224

ТОВ
"Київпейсервіс"

ст.м. Університет

н/з

розміщення
терміналів
обслуговуванн
я

вертикальна
площа

н/з

н/з

н/з

не проводилась

1

432,25

432,25

27.08.2009

01.09.2017

н/з

н/з

Примітки

кошти, які
надходять від
розміщення
терміналів
самообслуговув
ання
залишаються на
рахунку КП
"Київський
метрополітен"
кошти, які
надходять від
розміщення
терміналів
самообслуговув
ання
залишаються на
рахунку КП
"Київський
метрополітен"
кошти, які
надходять від
розміщення
терміналів
самообслуговув
ання
залишаються на
кошти, які
надходять від
розміщення
терміналів
самообслуговув
ання
залишаються на
рахунку КП
"Київський
метрополітен"
кошти, які
надходять від
розміщення
терміналів
самообслуговув
ання
залишаються на
рахунку КП
"Київський
метрополітен"
кошти, які
надходять від
розміщення
терміналів
самообслуговув
ання
залишаються на
рахунку КП
"Київський
метрополітен"
кошти, які
надходять від
розміщення
терміналів
самообслуговув
ання
залишаються на
рахунку КП
"Київський
метрополітен"

№

Орендар

Місце
розташування
приміщення

Орендована
площа, кв. м

Цільове
використанн
я

Тип об'єкту

Ставка за
договором, %

Ставка,
визначена
рішенням
Постійної
комісії, %

Вартість об'єкту
згідно оцінки (без
ПДВ), грн.

Дата
проведення
оцінки

Сума орендної
плати (місячної
Кількість
плати за
Сума сплати за
обєктів на
обєктами,
один обєкт
станції (щодо
розташованих на
вертикальної
обєктів
вертикальних
площі (без
вертикальних
площах), яка
ПДВ)
площ)
підлягала сплаті
у вересні 2016
(без ПДВ), грн

Початок
строку дії
договору
оренди

Закінчення
строку дії
договору
оренди

Статус роботи з
переукладання
договору

Сума
Сума
заборгованості заборгованості за
за договором (з договором (без
ПДВ), грн.
ПДВ), грн.

225

ТОВ
"Київпейсервіс"

ст.м.
Житомирська

н/з

розміщення
терміналів
обслуговуванн
я

вертикальна
площа

н/з

н/з

н/з

не проводилась

2

432,25

864,51

27.08.2009

01.09.2017

н/з

н/з

226

ТОВ
"Київпейсервіс"

ст.м. Позняки

н/з

розміщення
терміналів
обслуговуванн
я

вертикальна
площа

н/з

н/з

н/з

не проводилась

3

432,25

1 296,77

27.08.2009

01.09.2017

н/з

н/з

227

ТОВ
"Київпейсервіс"

ст.м. Осокорки

н/з

розміщення
терміналів
обслуговуванн
я

вертикальна
площа

н/з

н/з

н/з

не проводилась

1

432,25

432,25

27.08.2009

01.09.2017

н/з

н/з

228

ТОВ
"Київпейсервіс"

ст.м. Палац
Україна

н/з

розміщення
терміналів
обслуговуванн
я

вертикальна
площа

н/з

н/з

н/з

не проводилась

1

432,25

432,25

27.08.2009

01.09.2017

н/з

н/з

229

ТОВ
"Київпейсервіс"

ст.м. Святошин

н/з

розміщення
терміналів
обслуговуванн
я

вертикальна
площа

н/з

н/з

н/з

не проводилась

2

432,25

864,51

27.08.2009

01.09.2017

н/з

н/з

230

ТОВ
"Київпейсервіс"

ст.м.
Бориспільська

н/з

розміщення
терміналів
обслуговуванн
я

вертикальна
площа

н/з

н/з

н/з

не проводилась

1

432,25

432,25

27.08.2009

01.09.2017

н/з

н/з

Примітки

кошти, які
надходять від
розміщення
терміналів
самообслуговув
ання
залишаються на
рахунку КП
"Київський
метрополітен"
кошти, які
надходять від
розміщення
терміналів
самообслуговув
ання
залишаються на
рахунку КП
"Київський
метрополітен"
кошти, які
надходять від
розміщення
терміналів
самообслуговув
ання
залишаються на
рахунку КП
"Київський
метрополітен"
кошти, які
надходять від
розміщення
терміналів
самообслуговув
ання
залишаються на
рахунку КП
"Київський
метрополітен"
кошти, які
надходять від
розміщення
терміналів
самообслуговув
ання
залишаються на
рахунку КП
"Київський
метрополітен"
кошти, які
надходять від
розміщення
терміналів
самообслуговув
ання
залишаються на
рахунку КП
"Київський
метрополітен"

№

Орендар

Місце
розташування
приміщення

Орендована
площа, кв. м

Цільове
використанн
я

Тип об'єкту

Ставка за
договором, %

Ставка,
визначена
рішенням
Постійної
комісії, %

Вартість об'єкту
згідно оцінки (без
ПДВ), грн.

Дата
проведення
оцінки

Сума орендної
плати (місячної
Кількість
плати за
Сума сплати за
обєктів на
обєктами,
один обєкт
станції (щодо
розташованих на
вертикальної
обєктів
вертикальних
площі (без
вертикальних
площах), яка
ПДВ)
площ)
підлягала сплаті
у вересні 2016
(без ПДВ), грн

Початок
строку дії
договору
оренди

Закінчення
строку дії
договору
оренди

Статус роботи з
переукладання
договору

Сума
Сума
заборгованості заборгованості за
за договором (з договором (без
ПДВ), грн.
ПДВ), грн.

231

ТОВ
"Київпейсервіс"

ст.м. Палац
Спорту

н/з

розміщення
терміналів
обслуговуванн
я

вертикальна
площа

н/з

н/з

н/з

не проводилась

2

432,25

864,51

27.08.2009

01.09.2017

н/з

н/з

232

ТОВ
"Київпейсервіс"

ст.м. Лісова

н/з

розміщення
терміналів
обслуговуванн
я

вертикальна
площа

н/з

н/з

н/з

не проводилась

4

432,25

1 729,03

27.08.2009

01.09.2017

н/з

н/з

233

ТОВ
"Київпейсервіс"

ст.м. Дарниця

н/з

розміщення
терміналів
обслуговуванн
я

вертикальна
площа

н/з

н/з

н/з

не проводилась

2

432,25

864,51

27.08.2009

01.09.2017

н/з

н/з

234

ТОВ
"Київпейсервіс"

ст.м. Лівобережна

н/з

розміщення
терміналів
обслуговуванн
я

вертикальна
площа

н/з

н/з

н/з

не проводилась

2

432,25

864,51

27.08.2009

01.09.2017

н/з

н/з

235

ТОВ
"Київпейсервіс"

ст.м. Шулявська

н/з

розміщення
терміналів
обслуговуванн
я

вертикальна
площа

н/з

н/з

н/з

не проводилась

2

432,25

864,51

27.08.2009

01.09.2017

н/з

н/з

236

ТОВ
"Київпейсервіс"

ст.м. Контрактова
площа

н/з

розміщення
терміналів
обслуговуванн
я

вертикальна
площа

н/з

н/з

н/з

не проводилась

2

432,25

864,51

27.08.2009

01.09.2017

н/з

н/з

Примітки

кошти, які
надходять від
розміщення
терміналів
самообслуговув
ання
залишаються на
рахунку КП
"Київський
метрополітен"
кошти, які
надходять від
розміщення
терміналів
самообслуговув
ання
залишаються на
рахунку КП
"Київський
метрополітен"
кошти, які
надходять від
розміщення
терміналів
самообслуговув
ання
залишаються на
рахунку КП
"Київський
метрополітен"
кошти, які
надходять від
розміщення
терміналів
самообслуговув
ання
залишаються на
рахунку КП
"Київський
метрополітен"
кошти, які
надходять від
розміщення
терміналів
самообслуговув
ання
залишаються на
рахунку КП
"Київський
метрополітен"
кошти, які
надходять від
розміщення
терміналів
самообслуговув
ання
залишаються на
рахунку КП
"Київський
метрополітен"

№

Орендар

Місце
розташування
приміщення

Орендована
площа, кв. м

Цільове
використанн
я

Тип об'єкту

Ставка за
договором, %

Ставка,
визначена
рішенням
Постійної
комісії, %

Вартість об'єкту
згідно оцінки (без
ПДВ), грн.

Дата
проведення
оцінки

Сума орендної
плати (місячної
Кількість
плати за
Сума сплати за
обєктів на
обєктами,
один обєкт
станції (щодо
розташованих на
вертикальної
обєктів
вертикальних
площі (без
вертикальних
площах), яка
ПДВ)
площ)
підлягала сплаті
у вересні 2016
(без ПДВ), грн

Початок
строку дії
договору
оренди

Закінчення
строку дії
договору
оренди

Статус роботи з
переукладання
договору

Сума
Сума
заборгованості заборгованості за
за договором (з договором (без
ПДВ), грн.
ПДВ), грн.

237

ТОВ
"Київпейсервіс"

ст.м. Майдан
Незалежності

н/з

розміщення
терміналів
обслуговуванн
я

вертикальна
площа

н/з

н/з

н/з

не проводилась

1

432,25

432,25

27.08.2009

01.09.2017

н/з

н/з

238

ТОВ
"Київпейсервіс"

ст.м.
Політехнічний
інститут

н/з

розміщення
терміналів
обслуговуванн
я

вертикальна
площа

н/з

н/з

н/з

не проводилась

2

432,25

864,51

27.08.2009

01.09.2017

н/з

н/з

239

ТОВ
"Київпейсервіс"

ст.м. Либідська

н/з

розміщення
терміналів
обслуговуванн
я

вертикальна
площа

н/з

н/з

н/з

не проводилась

2

432,25

864,51

27.08.2009

01.09.2017

н/з

н/з

240

ТОВ
"Київпейсервіс"

ст.м. Героїв
Дніпра

н/з

розміщення
терміналів
обслуговуванн
я

вертикальна
площа

н/з

н/з

н/з

не проводилась

4

432,25

1 729,03

27.08.2009

01.09.2017

н/з

н/з

241

ТОВ
"Київпейсервіс"

ст.м. Видубичі

н/з

розміщення
терміналів
обслуговуванн
я

вертикальна
площа

н/з

н/з

н/з

не проводилась

3

432,25

1 296,77

27.08.2009

01.09.2017

н/з

н/з

242

ТОВ
"Київпейсервіс"

ст.м. Поштова
площа

н/з

розміщення
терміналів
обслуговуванн
я

вертикальна
площа

н/з

н/з

н/з

не проводилась

1

432,25

432,25

27.08.2009

01.09.2017

н/з

н/з

Примітки

кошти, які
надходять від
розміщення
терміналів
самообслуговув
ання
залишаються на
рахунку КП
"Київський
метрополітен"
кошти, які
надходять від
розміщення
терміналів
самообслуговув
ання
залишаються на
рахунку КП
"Київський
метрополітен"
кошти, які
надходять від
розміщення
терміналів
самообслуговув
ання
залишаються на
рахунку КП
"Київський
метрополітен"
кошти, які
надходять від
розміщення
терміналів
самообслуговув
ання
залишаються на
рахунку КП
"Київський
метрополітен"
кошти, які
надходять від
розміщення
терміналів
самообслуговув
ання
залишаються на
рахунку КП
"Київський
метрополітен"
кошти, які
надходять від
розміщення
терміналів
самообслуговув
ання
залишаються на
рахунку КП
"Київський
метрополітен"

№

Орендар

Місце
розташування
приміщення

Орендована
площа, кв. м

Цільове
використанн
я

Тип об'єкту

Ставка за
договором, %

Ставка,
визначена
рішенням
Постійної
комісії, %

Вартість об'єкту
згідно оцінки (без
ПДВ), грн.

Дата
проведення
оцінки

Сума орендної
плати (місячної
Кількість
плати за
Сума сплати за
обєктів на
обєктами,
один обєкт
станції (щодо
розташованих на
вертикальної
обєктів
вертикальних
площі (без
вертикальних
площах), яка
ПДВ)
площ)
підлягала сплаті
у вересні 2016
(без ПДВ), грн

Початок
строку дії
договору
оренди

Закінчення
строку дії
договору
оренди

Статус роботи з
переукладання
договору

Сума
Сума
заборгованості заборгованості за
за договором (з договором (без
ПДВ), грн.
ПДВ), грн.

243

ТОВ
"Київпейсервіс"

ст.м. Лук'янівська

н/з

розміщення
терміналів
обслуговуванн
я

вертикальна
площа

н/з

н/з

н/з

не проводилась

2

432,25

864,51

27.08.2009

01.09.2017

н/з

н/з

244

ТОВ
"Київпейсервіс"

ст.м. Сирець

н/з

розміщення
терміналів
обслуговуванн
я

вертикальна
площа

н/з

н/з

н/з

не проводилась

1

432,25

432,25

27.08.2009

01.09.2017

н/з

н/з

245

ТОВ
"Київпейсервіс"

ст.м. Дружби
народів

н/з

розміщення
терміналів
обслуговуванн
я

вертикальна
площа

н/з

н/з

н/з

не проводилась

1

432,25

432,25

27.08.2009

01.09.2017

н/з

н/з

246

ТОВ
"Київпейсервіс"

ст.м.
Берейстейська

н/з

розміщення
терміналів
обслуговуванн
я

вертикальна
площа

н/з

н/з

н/з

не проводилась

1

432,25

432,25

27.08.2009

01.09.2017

н/з

н/з

247

ТОВ
"Київпейсервіс"

ст.м. Арсенальна

н/з

розміщення
терміналів
обслуговуванн
я

вертикальна
площа

н/з

н/з

н/з

не проводилась

1

432,25

432,25

27.08.2009

01.09.2017

н/з

н/з

248

ТОВ
"Київпейсервіс"

ст.м. Червоний
Хутір

н/з

розміщення
терміналів
обслуговуванн
я

вертикальна
площа

н/з

н/з

н/з

не проводилась

1

432,25

432,25

27.08.2009

01.09.2017

н/з

н/з

Примітки

кошти, які
надходять від
розміщення
терміналів
самообслуговув
ання
залишаються на
рахунку КП
"Київський
метрополітен"
кошти, які
надходять від
розміщення
терміналів
самообслуговув
ання
залишаються на
рахунку КП
"Київський
метрополітен"
кошти, які
надходять від
розміщення
терміналів
самообслуговув
ання
залишаються на
рахунку КП
"Київський
метрополітен"
кошти, які
надходять від
розміщення
терміналів
самообслуговув
ання
залишаються на
рахунку КП
"Київський
метрополітен"
кошти, які
надходять від
розміщення
терміналів
самообслуговув
ання
залишаються на
рахунку КП
"Київський
метрополітен"
кошти, які
надходять від
розміщення
терміналів
самообслуговув
ання
залишаються на
рахунку КП
"Київський
метрополітен"

№

Орендар

Місце
розташування
приміщення

Орендована
площа, кв. м

Цільове
використанн
я

Тип об'єкту

Ставка за
договором, %

Ставка,
визначена
рішенням
Постійної
комісії, %

Вартість об'єкту
згідно оцінки (без
ПДВ), грн.

Дата
проведення
оцінки

Сума орендної
плати (місячної
Кількість
плати за
Сума сплати за
обєктів на
обєктами,
один обєкт
станції (щодо
розташованих на
вертикальної
обєктів
вертикальних
площі (без
вертикальних
площах), яка
ПДВ)
площ)
підлягала сплаті
у вересні 2016
(без ПДВ), грн

Початок
строку дії
договору
оренди

Закінчення
строку дії
договору
оренди

Статус роботи з
переукладання
договору

Сума
Сума
заборгованості заборгованості за
за договором (з договором (без
ПДВ), грн.
ПДВ), грн.

249

ТОВ
"Київпейсервіс"

ст.м. Вирлиця

н/з

розміщення
терміналів
обслуговуванн
я

вертикальна
площа

н/з

н/з

н/з

не проводилась

1

432,25

432,25

27.08.2009

01.09.2017

н/з

н/з

250

ТОВ
"Київпейсервіс"

ст.м. Славутич

н/з

розміщення
терміналів
обслуговуванн
я

вертикальна
площа

н/з

н/з

н/з

не проводилась

1

432,25

432,25

27.08.2009

01.09.2017

н/з

н/з

251

ТОВ "Метро-Пей"

ст.м. Мінська

н/з

розміщення
терміналів
обслуговуванн
я

вертикальна
площа

н/з

н/з

н/з

не проводилась

2

432,25

864,51

16.04.2008

31.12.2028

н/з

н/з

252

ТОВ "Метро-Пей"

ст.м. Оболонь

н/з

розміщення
терміналів
обслуговуванн
я

вертикальна
площа

н/з

н/з

н/з

не проводилась

2

432,25

864,51

16.04.2008

31.12.2028

н/з

н/з

253

ТОВ "Метро-Пей"

ст.м. Хрещатик

н/з

розміщення
терміналів
обслуговуванн
я

вертикальна
площа

н/з

н/з

н/з

не проводилась

3

432,25

1 296,77

16.04.2008

31.12.2028

н/з

н/з

254

ТОВ "Метро-Пей"

ст.м. Печерська

н/з

розміщення
терміналів
обслуговуванн
я

вертикальна
площа

н/з

н/з

н/з

не проводилась

2

432,25

864,51

16.04.2008

31.12.2028

н/з

н/з

Примітки

кошти, які
надходять від
розміщення
терміналів
самообслуговув
ання
залишаються на
рахунку КП
"Київський
метрополітен"
кошти, які
надходять від
розміщення
терміналів
самообслуговув
ання
залишаються на
рахунку КП
"Київський
метрополітен"
кошти, які
надходять від
розміщення
терміналів
самообслуговув
ання
залишаються на
рахунку КП
"Київський
метрополітен"
кошти, які
надходять від
розміщення
терміналів
самообслуговув
ання
залишаються на
рахунку КП
"Київський
метрополітен"
кошти, які
надходять від
розміщення
терміналів
самообслуговув
ання
залишаються на
рахунку КП
"Київський
метрополітен"
кошти, які
надходять від
розміщення
терміналів
самообслуговув
ання
залишаються на
рахунку КП
"Київський
метрополітен"

№

Орендар

Місце
розташування
приміщення

Орендована
площа, кв. м

Цільове
використанн
я

Тип об'єкту

Ставка за
договором, %

Ставка,
визначена
рішенням
Постійної
комісії, %

Вартість об'єкту
згідно оцінки (без
ПДВ), грн.

Дата
проведення
оцінки

Сума орендної
плати (місячної
Кількість
плати за
Сума сплати за
обєктів на
обєктами,
один обєкт
станції (щодо
розташованих на
вертикальної
обєктів
вертикальних
площі (без
вертикальних
площах), яка
ПДВ)
площ)
підлягала сплаті
у вересні 2016
(без ПДВ), грн

Початок
строку дії
договору
оренди

Закінчення
строку дії
договору
оренди

Статус роботи з
переукладання
договору

Сума
Сума
заборгованості заборгованості за
за договором (з договором (без
ПДВ), грн.
ПДВ), грн.

255

ТОВ "Метро-Пей"

ст.м. Площа Льва
Толстого

н/з

розміщення
терміналів
обслуговуванн
я

вертикальна
площа

н/з

н/з

н/з

не проводилась

2

432,25

864,51

16.04.2008

31.12.2028

н/з

н/з

256

ТОВ "Метро-Пей"

ст.м. Кловська

н/з

розміщення
терміналів
обслуговуванн
я

вертикальна
площа

н/з

н/з

н/з

не проводилась

2

432,25

864,51

16.04.2008

31.12.2028

н/з

н/з

257

ТОВ "Метро-Пей" ст.м. Олімпійська

н/з

розміщення
терміналів
обслуговуванн
я

вертикальна
площа

н/з

н/з

н/з

не проводилась

2

432,25

864,51

16.04.2008

31.12.2028

н/з

н/з

258

ТОВ "Метро-Пей"

ст.м. Петрівка

н/з

розміщення
терміналів
обслуговуванн
я

вертикальна
площа

н/з

н/з

н/з

не проводилась

1

432,25

432,25

16.04.2008

31.12.2028

н/з

н/з

259

ТОВ "Метро-Пей"

ст.м. Золоті
Ворота

н/з

розміщення
терміналів
обслуговуванн
я

вертикальна
площа

н/з

н/з

н/з

не проводилась

2

432,25

864,51

16.04.2008

31.12.2028

н/з

н/з

260

ТОВ "Метро-Пей"

ст.м. Нивки

н/з

розміщення
терміналів
обслуговуванн
я

вертикальна
площа

н/з

н/з

н/з

не проводилась

3

432,25

1 296,77

16.04.2008

31.12.2028

н/з

н/з

Примітки

кошти, які
надходять від
розміщення
терміналів
самообслуговув
ання
залишаються на
рахунку КП
"Київський
метрополітен"
кошти, які
надходять від
розміщення
терміналів
самообслуговув
ання
залишаються на
рахунку КП
"Київський
метрополітен"
кошти, які
надходять від
розміщення
терміналів
самообслуговув
ання
залишаються на
рахунку КП
"Київський
метрополітен"
кошти, які
надходять від
розміщення
терміналів
самообслуговув
ання
залишаються на
рахунку КП
"Київський
метрополітен"
кошти, які
надходять від
розміщення
терміналів
самообслуговув
ання
залишаються на
рахунку КП
"Київський
метрополітен"
кошти, які
надходять від
розміщення
терміналів
самообслуговув
ання
залишаються на
рахунку КП
"Київський
метрополітен"

№

Орендар

Місце
розташування
приміщення

Орендована
площа, кв. м

Цільове
використанн
я

Тип об'єкту

Ставка за
договором, %

Ставка,
визначена
рішенням
Постійної
комісії, %

Вартість об'єкту
згідно оцінки (без
ПДВ), грн.

Дата
проведення
оцінки

Сума орендної
плати (місячної
Кількість
плати за
Сума сплати за
обєктів на
обєктами,
один обєкт
станції (щодо
розташованих на
вертикальної
обєктів
вертикальних
площі (без
вертикальних
площах), яка
ПДВ)
площ)
підлягала сплаті
у вересні 2016
(без ПДВ), грн

Початок
строку дії
договору
оренди

Закінчення
строку дії
договору
оренди

Статус роботи з
переукладання
договору

Сума
Сума
заборгованості заборгованості за
за договором (з договором (без
ПДВ), грн.
ПДВ), грн.

261

ТОВ "Метро-Пей"

ст.м. Тараса
Шевченка

н/з

розміщення
терміналів
обслуговуванн
я

вертикальна
площа

н/з

н/з

н/з

не проводилась

1

432,25

432,25

16.04.2008

31.12.2028

н/з

н/з

262

ТОВ "Метро-Пей"

ст.м. Театральна

н/з

розміщення
терміналів
обслуговуванн
я

вертикальна
площа

н/з

н/з

н/з

не проводилась

2

432,25

864,51

16.04.2008

31.12.2028

н/з

н/з

263

ТОВ "Метро-Пей" ст.м. Дорогожичі

н/з

розміщення
терміналів
обслуговуванн
я

вертикальна
площа

н/з

н/з

н/з

не проводилась

1

432,25

432,25

16.04.2008

31.12.2028

н/з

н/з

264

ТОВ "Метро-Пей"

ст.м.
Академмістечко

н/з

розміщення
терміналів
обслуговуванн
я

вертикальна
площа

н/з

н/з

н/з

не проводилась

4

432,25

1 729,03

16.04.2008

31.12.2028

н/з

н/з

265

ТОВ "Метро-Пей"

ст.м. Харківська

н/з

розміщення
терміналів
обслуговуванн
я

вертикальна
площа

н/з

н/з

н/з

не проводилась

3

432,25

1 296,77

16.04.2008

31.12.2028

н/з

н/з

266

ТОВ "Метро-Пей" ст.м. Університет

н/з

розміщення
терміналів
обслуговуванн
я

вертикальна
площа

н/з

н/з

н/з

не проводилась

1

432,25

432,25

16.04.2008

31.12.2028

н/з

н/з

Примітки

кошти, які
надходять від
розміщення
терміналів
самообслуговув
ання
залишаються на
рахунку КП
"Київський
метрополітен"
кошти, які
надходять від
розміщення
терміналів
самообслуговув
ання
залишаються на
рахунку КП
"Київський
метрополітен"
кошти, які
надходять від
розміщення
терміналів
самообслуговув
ання
залишаються на
рахунку КП
"Київський
метрополітен"
кошти, які
надходять від
розміщення
терміналів
самообслуговув
ання
залишаються на
рахунку КП
"Київський
метрополітен"
кошти, які
надходять від
розміщення
терміналів
самообслуговув
ання
залишаються на
рахунку КП
"Київський
метрополітен"
кошти, які
надходять від
розміщення
терміналів
самообслуговув
ання
залишаються на
рахунку КП
"Київський
метрополітен"

№

Орендар

Місце
розташування
приміщення

Орендована
площа, кв. м

Цільове
використанн
я

Тип об'єкту

Ставка за
договором, %

Ставка,
визначена
рішенням
Постійної
комісії, %

Вартість об'єкту
згідно оцінки (без
ПДВ), грн.

Дата
проведення
оцінки

Сума орендної
плати (місячної
Кількість
плати за
Сума сплати за
обєктів на
обєктами,
один обєкт
станції (щодо
розташованих на
вертикальної
обєктів
вертикальних
площі (без
вертикальних
площах), яка
ПДВ)
площ)
підлягала сплаті
у вересні 2016
(без ПДВ), грн

Початок
строку дії
договору
оренди

Закінчення
строку дії
договору
оренди

Статус роботи з
переукладання
договору

Сума
Сума
заборгованості заборгованості за
за договором (з договором (без
ПДВ), грн.
ПДВ), грн.

267

ТОВ "Метро-Пей"

ст.м.
Житомирська

н/з

розміщення
терміналів
обслуговуванн
я

вертикальна
площа

н/з

н/з

н/з

не проводилась

2

432,25

864,51

16.04.2008

31.12.2028

н/з

н/з

268

ТОВ "Метро-Пей"

ст.м. Позняки

н/з

розміщення
терміналів
обслуговуванн
я

вертикальна
площа

н/з

н/з

н/з

не проводилась

3

432,25

1 296,77

16.04.2008

31.12.2028

н/з

н/з

269

ТОВ "Метро-Пей"

ст.м. Осокорки

н/з

розміщення
терміналів
обслуговуванн
я

вертикальна
площа

н/з

н/з

н/з

не проводилась

2

432,25

864,51

16.04.2008

31.12.2028

н/з

н/з

270

ТОВ "Метро-Пей"

ст.м. Палац
Україна

н/з

розміщення
терміналів
обслуговуванн
я

вертикальна
площа

н/з

н/з

н/з

не проводилась

1

432,25

432,25

16.04.2008

31.12.2028

н/з

н/з

271

ТОВ "Метро-Пей"

ст.м. Святошин

н/з

розміщення
терміналів
обслуговуванн
я

вертикальна
площа

н/з

н/з

н/з

не проводилась

3

432,25

1 296,77

16.04.2008

31.12.2028

н/з

н/з

272

ТОВ "Метро-Пей"

ст.м.
Бориспільська

н/з

розміщення
терміналів
обслуговуванн
я

вертикальна
площа

н/з

н/з

н/з

не проводилась

0

432,25

16.04.2008

31.12.2028

н/з

н/з

0,00

Примітки

кошти, які
надходять від
розміщення
терміналів
самообслуговув
ання
залишаються на
рахунку КП
"Київський
метрополітен"
кошти, які
надходять від
розміщення
терміналів
самообслуговув
ання
залишаються на
рахунку КП
"Київський
метрополітен"
кошти, які
надходять від
розміщення
терміналів
самообслуговув
ання
залишаються на
рахунку КП
"Київський
метрополітен"
кошти, які
надходять від
розміщення
терміналів
самообслуговув
ання
залишаються на
рахунку КП
"Київський
метрополітен"
кошти, які
надходять від
розміщення
терміналів
самообслуговув
ання
залишаються на
рахунку КП
"Київський
метрополітен"
кошти, які
надходять від
розміщення
терміналів
самообслуговув
ання
залишаються на
рахунку КП
"Київський
метрополітен"

№

Орендар

Місце
розташування
приміщення

Орендована
площа, кв. м

Цільове
використанн
я

Тип об'єкту

Ставка за
договором, %

Ставка,
визначена
рішенням
Постійної
комісії, %

Вартість об'єкту
згідно оцінки (без
ПДВ), грн.

Дата
проведення
оцінки

Сума орендної
плати (місячної
Кількість
плати за
Сума сплати за
обєктів на
обєктами,
один обєкт
станції (щодо
розташованих на
вертикальної
обєктів
вертикальних
площі (без
вертикальних
площах), яка
ПДВ)
площ)
підлягала сплаті
у вересні 2016
(без ПДВ), грн

Початок
строку дії
договору
оренди

Закінчення
строку дії
договору
оренди

Статус роботи з
переукладання
договору

Сума
Сума
заборгованості заборгованості за
за договором (з договором (без
ПДВ), грн.
ПДВ), грн.

273

ТОВ "Метро-Пей"

ст.м. Палац
Спорту

н/з

розміщення
терміналів
обслуговуванн
я

вертикальна
площа

н/з

н/з

н/з

не проводилась

2

432,25

864,51

16.04.2008

31.12.2028

н/з

н/з

274

ТОВ "Метро-Пей"

ст.м. Лісова

н/з

розміщення
терміналів
обслуговуванн
я

вертикальна
площа

н/з

н/з

н/з

не проводилась

3

432,25

1 296,77

16.04.2008

31.12.2028

н/з

н/з

275

ТОВ "Метро-Пей"

ст.м. Дарниця

н/з

розміщення
терміналів
обслуговуванн
я

вертикальна
площа

н/з

н/з

н/з

не проводилась

1

432,25

432,25

16.04.2008

31.12.2028

н/з

н/з

276

ТОВ "Метро-Пей" ст.м. Лівобережна

н/з

розміщення
терміналів
обслуговуванн
я

вертикальна
площа

н/з

н/з

н/з

не проводилась

4

432,25

1 729,03

16.04.2008

31.12.2028

н/з

н/з

277

ТОВ "Метро-Пей"

ст.м. Шулявська

н/з

розміщення
терміналів
обслуговуванн
я

вертикальна
площа

н/з

н/з

н/з

не проводилась

2

432,25

864,51

16.04.2008

31.12.2028

н/з

н/з

278

ТОВ "Метро-Пей"

ст.м. Контрактова
площа

н/з

розміщення
терміналів
обслуговуванн
я

вертикальна
площа

н/з

н/з

н/з

не проводилась

3

432,25

1 296,77

16.04.2008

31.12.2028

н/з

н/з

Примітки

кошти, які
надходять від
розміщення
терміналів
самообслуговув
ання
залишаються на
рахунку КП
"Київський
метрополітен"
кошти, які
надходять від
розміщення
терміналів
самообслуговув
ання
залишаються на
рахунку КП
"Київський
метрополітен"
кошти, які
надходять від
розміщення
терміналів
самообслуговув
ання
залишаються на
рахунку КП
"Київський
метрополітен"
кошти, які
надходять від
розміщення
терміналів
самообслуговув
ання
залишаються на
рахунку КП
"Київський
метрополітен"
кошти, які
надходять від
розміщення
терміналів
самообслуговув
ання
залишаються на
рахунку КП
"Київський
метрополітен"
кошти, які
надходять від
розміщення
терміналів
самообслуговув
ання
залишаються на
рахунку КП
"Київський
метрополітен"

№

Орендар

Місце
розташування
приміщення

Орендована
площа, кв. м

Цільове
використанн
я

Тип об'єкту

Ставка за
договором, %

Ставка,
визначена
рішенням
Постійної
комісії, %

Вартість об'єкту
згідно оцінки (без
ПДВ), грн.

Дата
проведення
оцінки

Сума орендної
плати (місячної
Кількість
плати за
Сума сплати за
обєктів на
обєктами,
один обєкт
станції (щодо
розташованих на
вертикальної
обєктів
вертикальних
площі (без
вертикальних
площах), яка
ПДВ)
площ)
підлягала сплаті
у вересні 2016
(без ПДВ), грн

Початок
строку дії
договору
оренди

Закінчення
строку дії
договору
оренди

Статус роботи з
переукладання
договору

Сума
Сума
заборгованості заборгованості за
за договором (з договором (без
ПДВ), грн.
ПДВ), грн.

279

ТОВ "Метро-Пей"

ст.м. Майдан
Незалежності

н/з

розміщення
терміналів
обслуговуванн
я

вертикальна
площа

н/з

н/з

н/з

не проводилась

3

432,25

1 296,77

16.04.2008

31.12.2028

н/з

н/з

280

ТОВ "Метро-Пей"

ст.м.
Політехнічний
інститут

н/з

розміщення
терміналів
обслуговуванн
я

вертикальна
площа

н/з

н/з

н/з

не проводилась

1

432,25

432,25

16.04.2008

31.12.2028

н/з

н/з

281

ТОВ "Метро-Пей"

ст.м. Либідська

н/з

розміщення
терміналів
обслуговуванн
я

вертикальна
площа

н/з

н/з

н/з

не проводилась

2

432,25

864,51

16.04.2008

31.12.2028

н/з

н/з

282

ТОВ "Метро-Пей"

ст.м. Героїв
Дніпра

н/з

розміщення
терміналів
обслуговуванн
я

вертикальна
площа

н/з

н/з

н/з

не проводилась

2

432,25

864,51

16.04.2008

31.12.2028

н/з

н/з

283

ТОВ "Метро-Пей"

ст.м. Видубичі

н/з

розміщення
терміналів
обслуговуванн
я

вертикальна
площа

н/з

н/з

н/з

не проводилась

1

432,25

432,25

16.04.2008

31.12.2028

н/з

н/з

284

ТОВ "Метро-Пей"

ст.м. Поштова
площа

н/з

розміщення
терміналів
обслуговуванн
я

вертикальна
площа

н/з

н/з

н/з

не проводилась

2

432,25

864,51

16.04.2008

31.12.2028

н/з

н/з

Примітки

кошти, які
надходять від
розміщення
терміналів
самообслуговув
ання
залишаються на
рахунку КП
"Київський
метрополітен"
кошти, які
надходять від
розміщення
терміналів
самообслуговув
ання
залишаються на
рахунку КП
"Київський
метрополітен"
кошти, які
надходять від
розміщення
терміналів
самообслуговув
ання
залишаються на
рахунку КП
"Київський
метрополітен"
кошти, які
надходять від
розміщення
терміналів
самообслуговув
ання
залишаються на
рахунку КП
"Київський
метрополітен"
кошти, які
надходять від
розміщення
терміналів
самообслуговув
ання
залишаються на
рахунку КП
"Київський
метрополітен"
кошти, які
надходять від
розміщення
терміналів
самообслуговув
ання
залишаються на
рахунку КП
"Київський
метрополітен"

№

Орендар

Місце
розташування
приміщення

Орендована
площа, кв. м

Цільове
використанн
я

Тип об'єкту

Ставка за
договором, %

Ставка,
визначена
рішенням
Постійної
комісії, %

Вартість об'єкту
згідно оцінки (без
ПДВ), грн.

Дата
проведення
оцінки

Сума орендної
плати (місячної
Кількість
плати за
Сума сплати за
обєктів на
обєктами,
один обєкт
станції (щодо
розташованих на
вертикальної
обєктів
вертикальних
площі (без
вертикальних
площах), яка
ПДВ)
площ)
підлягала сплаті
у вересні 2016
(без ПДВ), грн

Початок
строку дії
договору
оренди

Закінчення
строку дії
договору
оренди

Статус роботи з
переукладання
договору

Сума
Сума
заборгованості заборгованості за
за договором (з договором (без
ПДВ), грн.
ПДВ), грн.

285

ТОВ "Метро-Пей" ст.м. Лук'янівська

н/з

розміщення
терміналів
обслуговуванн
я

вертикальна
площа

н/з

н/з

н/з

не проводилась

2

432,25

864,51

16.04.2008

31.12.2028

н/з

н/з

286

ТОВ "Метро-Пей"

ст.м. Сирець

н/з

розміщення
терміналів
обслуговуванн
я

вертикальна
площа

н/з

н/з

н/з

не проводилась

2

432,25

864,51

16.04.2008

31.12.2028

н/з

н/з

287

ТОВ "Метро-Пей"

ст.м. Дружби
народів

н/з

розміщення
терміналів
обслуговуванн
я

вертикальна
площа

н/з

н/з

н/з

не проводилась

1

432,25

432,25

16.04.2008

31.12.2028

н/з

н/з

288

ТОВ "Метро-Пей"

ст.м.
Берейстейська

н/з

розміщення
терміналів
обслуговуванн
я

вертикальна
площа

н/з

н/з

н/з

не проводилась

2

432,25

864,51

16.04.2008

31.12.2028

н/з

н/з

289

ТОВ "Метро-Пей" ст.м. Арсенальна

н/з

розміщення
терміналів
обслуговуванн
я

вертикальна
площа

н/з

н/з

н/з

не проводилась

1

432,25

432,25

16.04.2008

31.12.2028

н/з

н/з

290

ТОВ "Метро-Пей"

н/з

розміщення
терміналів
обслуговуванн
я

вертикальна
площа

н/з

н/з

н/з

не проводилась

0

432,25

16.04.2008

31.12.2028

н/з

н/з

ст.м. Вирлиця

0,00

Примітки

кошти, які
надходять від
розміщення
терміналів
самообслуговув
ання
залишаються на
рахунку КП
"Київський
метрополітен"
кошти, які
надходять від
розміщення
терміналів
самообслуговув
ання
залишаються на
рахунку КП
"Київський
метрополітен"
кошти, які
надходять від
розміщення
терміналів
самообслуговув
ання
залишаються на
рахунку КП
"Київський
метрополітен"
кошти, які
надходять від
розміщення
терміналів
самообслуговув
ання
залишаються на
рахунку КП
"Київський
метрополітен"
кошти, які
надходять від
розміщення
терміналів
самообслуговув
ання
залишаються на
рахунку КП
"Київський
метрополітен"
кошти, які
надходять від
розміщення
терміналів
самообслуговув
ання
залишаються на
рахунку КП
"Київський
метрополітен"

№

Орендар

Місце
розташування
приміщення

Орендована
площа, кв. м

Цільове
використанн
я

Тип об'єкту

Ставка за
договором, %

Ставка,
визначена
рішенням
Постійної
комісії, %

Вартість об'єкту
згідно оцінки (без
ПДВ), грн.

Дата
проведення
оцінки

Сума орендної
плати (місячної
Кількість
плати за
Сума сплати за
обєктів на
обєктами,
один обєкт
станції (щодо
розташованих на
вертикальної
обєктів
вертикальних
площі (без
вертикальних
площах), яка
ПДВ)
площ)
підлягала сплаті
у вересні 2016
(без ПДВ), грн

Початок
строку дії
договору
оренди

Закінчення
строку дії
договору
оренди

Статус роботи з
переукладання
договору

Сума
Сума
заборгованості заборгованості за
за договором (з договором (без
ПДВ), грн.
ПДВ), грн.

291

ТОВ "Метро-Пей"

ст.м. Славутич

н/з

розміщення
терміналів
обслуговуванн
я

вертикальна
площа

н/з

н/з

н/з

не проводилась

1

432,25

432,25

16.04.2008

31.12.2028

н/з

н/з

292

ТОВ "Метро-Пей"

ст.м. Дніпро

н/з

розміщення
терміналів
обслуговуванн
я

вертикальна
площа

н/з

н/з

н/з

не проводилась

1

432,25

432,25

16.04.2008

31.12.2028

н/з

н/з

293

ТОВ "Метро-Пей"

ст.м. Вокзальна

н/з

розміщення
терміналів
обслуговуванн
я

вертикальна
площа

н/з

н/з

н/з

не проводилась

1

432,25

16.04.2008

31.12.2028

н/з

н/з

432,25

Примітки

кошти, які
надходять від
розміщення
терміналів
самообслуговув
ання
залишаються на
рахунку КП
"Київський
метрополітен"
кошти, які
надходять від
розміщення
терміналів
самообслуговув
ання
залишаються на
рахунку КП
"Київський
метрополітен"
кошти, які
надходять від
розміщення
терміналів
самообслуговув
ання
залишаються на
рахунку КП
"Київський
метрополітен"

