
ДЕСНЯНСЬКА РАЙОННА В MICTI КИ€ВI_ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

J/, /а, J-оАю м 68в

Про оголошення аукцiону на
продовжеЕЕя договору ореЕди

Вiдповiдно до законiв Украiни <Про мiсце<Про орендr держzlвного та комуцального'майно>,
державного та комун€шьного майна, затверджMiHicTpiB Украiни 

"iд оз ч"р"о-jЪjо *Ь *
державного та ком,!

Б: 
"""# й z,i Ы;*iiffi Ёii3*iТJ?i;lэi 

шення Ки
ТеРиторiальноi Йоruд, MicTa киево 

ITaEIUI ОРеНДИ КОМУНаlrьного майна
балансоутримувача спечiалiзованоi *-"""'i-п "rЁТ#, 

":Х*Еr:"i;:,Tfil?'arУаiЪСькоi мови деснян.;;;" Hy Mic.a киева Ns з10

^,,--_ 'j 
оголосити аУкцiон, за результатами ябУТИ продовжений : КОГО ЧИННИЙ ДОГОВiР оренди може

вiдповiдальнi..о пн"J"#.ЦУЮЧИМ 
ОРеЕДаРеМ - ТО аРИСтво, . Ьбr.*."о.

НОВИМ орендарем на нехр аТаЛКФ) абО Укладений з
ЗЕаХодяться за адресою: Ю ПЛОЩеЮ 20,40 кв. м, що

2. Затвердити те
На продовжеЕ;, oo"."Jii ;;.iН"J"Т"lfiJ:ТЗ::Y еЛеКТРОнного аукцiону
ВУЛ, БУДИЩанська, 8, площею 20,40 кв.nn, *" 

^"HJ#:r*."Hb 

За аДРеСОЮ: М. КиБ,

ачу - Спецiалiзованiй школi I-III ступенiв ЛЬ 320 зykpaiнcbkoi мови .щеснянсы ого району MicTa Киева
продовження договору 

"о:*' iXЪJJ;J*:Ё:.1"i .О"*rРЪППо.Ь 
"y*uio"y ruиlв, вул. Будищапська, 8.

. . 1. Biofiny з питань майна комуна.лlьноi в.rMicTi Киевi л.i*.r"оi адмiнiстрй;;;;:':ОСТ {еСНянськоiрайонноi в
електронного аукцiону ца продовженЕя 

^:":::;;';r"#"*Жiff;
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примiщень за адресою: м. киiъ, вул. Будищанська, 8, площею 20,40 кв. м велектроннiй торговiй системi.

у та звiтностi .Щеснянськоi районноi в
провести перерахуваншI коштiв, що
нного майданчика на рахунокшколи I-ПI ступенiв Ns З20 зпоглибленим вивченням украihськоi мсаме: м UA 858201720з142210О12

реестрацiйного та гарантiйного вн
казначейська служба УкраiЪи, м. КиiЪ, к

6, Контроль за викоцанням цього розпорядження покласти на заступникаголови .Щеснянськоi районноi в MicTi КиеЪi державноi адмiнiстрацii В. Сюра.

В. о. голови Iрина АЛеКССеНКО



ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження .Щеснянськоi районпоi
B,MicTi КиеЫ державноi адмiнiсзрацii
ьiдd{,

L лý:рлавцul адмlНIСmапli
//& tюАл хs бZД

пропроведенн".""*rо"rr".::9#чY"НТrТодовжепнядоговоруоренди
нежиТловогопримiщення'1",,,l1,#i"i3Ёа"кй,"у,-ву^;й-"й,ъ;;:а:

Орендодавець .Щеспянська
€ДРПОУ З74l5088. м]
M**o"""*o"n_ ;;,;]"_л-f:::находження: оспект Володимираyъъъ:trт:; 29, MicTo K,]r", ЪJiJi," *",uЙ"lТu_r""rТ"ХlНТ;

Бшrансоутримумч
з поглибленим
MicTa Кисва, код

8, м, Киiв, iндекс
Iнформацiя про
чинний договiр

оренди, сlрок якого
закiнчуеться

Iнформацiя про об'екг оренди
Iнформацiя про
об'скт оренди

об'ект
iндекс

а будiвля (теплиця).

тfuI,_ 
_ _фундчмент, перекриття ввlдповrдас TepMiHy експлуатацii

iльний. в наявностi системи
а кана.пiзацii.

особових paxyHKiB, вiдкритих

зображення об'екта додаються в
Ц податковiй заставi не перебувае та

з94100.00



Iнформацiя про нЙвнiсть
рiшень про проведення

iнвестицiйногЬ конкурсу
про включення об'

до перелiку майна, щб

Рiшення про п
об'екта до перелiку маЙна, що пiдлягае приватизацii, вiдсlтнi.

балансоутримувачем
погодження органу

ПропоновайЕфЙ
оренди та графiк

Iнформацiя прББ, що
об'екгом оренди е

пам'ятка кульryрноТ
спадщини, цойно
виявлений об'скт

кульryрноi спадщини чи

Об'ект оре
виявлених об'ектiв культ}рноi спадщини

Iнформацiя про
цlльове призЕачення

об'екта оренди

., 
1" _1:_.*у l r пункту 29 Порядку неЙБr;;Ббудь-яким llin^.,o,"""' arp"-a-,j*""n"r, oKpiMlrрлJпачЕнtlяМt oKDIM

СУб'Сктiв.о.подuрюЪ 9.}lЪ I2З0 - розмiщеIiЙ
{"-iо;*Ъ""rr*?Т"i" Hlcтb У сферi освiти, KpiM

Iнформацiя про аукцiон
Iнформацiя про

д"р*"'"r"^-" riдiiр"ЪiЁr#ЛUУВа€'tЬСЯ В еЛеКТроннiй торгЪйЯ--й;;емi
елек,гроннiмайданчики <ltРОЗОРРО,ПРОДаЖi> через авторизованi

тронний аукцiон на продовження

електронному майданчику.
люеться електронною торговою
до вимог Порядку провЪдення

Уrо", оре"диопuйнч-

ну - З76,94 грн. (без }рахуванпя

э'r13':ж*ir?;;ъ;it:::!!:;i,if ;!,f i!*!iБ"""!о3!*,"у,i
{одатковi умом

ореЕди майна I\UМI!снсilцlя замовникv 
Т:-л":9_i оць*" й;ii.u -Ър.rд" 

згiдно з
6:::"":l"_ч:f,:,lж:лrl:::::ll з оцlнки майна вiд 24.09 .2020 Ns 44.9ygчч"цч-"йr;Ъ;;^Ё;фffiйТ}r"ffi '#-;H,{!#,i11l;ou,o,.
#r,,?i"ir"#gJi#'"*Т:1:i:*у,,,J,"пu-iJ.;;;;Ъ,-упропорцiйно



Здiйснення невiд'ёмних попiпшЪнь можJIиво тiльки у разiореЕдодzвцем письмовоi згоди на поточний таlабо капiiаiьний
хрелндованого 

майна, як це передбачено чинним законодавством.
рлп-елlд1* з|Лснюj страхувйн, oо;.*ri- -й;;; 

на

обмеження щодо
цiльового призначення

об'екта оренди,
встановленi вiдповiдно до квалiфiкованих приватниi навчальних закладiв.

у логоворi оренди. який проловжУсться. а саме: розмiшення cvd.cKTin
:::т:iу;3:1i:";_,,1i,_...Iр9.iчlть дiяльн icTb, ЪЫ' "i"IЙ",ii,;ii

Iнформацiя про
умови, на яких

проводиться аукцiон

Розмiр гарантiйного внеску (чинний
Розмiр гапантiйного внесф ("оr."чi
Пун_кmом 58 Поряdку nrpiai"i u iji ьно2о

luцozo внеску вспановлюеmься у
пропонованuй сmрок оренdu якuх

в 376,91*2 - 753,SS zpr, 
-аlе n,,""i

lпановленоl сlпаном на I сiчня
dля поmенцi йнчх оренdарiв.
oepJrcaqцo?o mа комунмьно?о

mluноzо внеску вспановлюеmься
ку, KpiM чuнноzо оренёаря, якuй

половuнu сmарmовоi' оренdноl'
?рн.

рмrци та в порядку, що визначенi
торговоi системи державне

rрн (зzidно Закону YKpat|Hu к Про
майнq> реесmрацiйнuй BHecoi -

реестрац Я внески д*;;ай;;"й#Ё;;;;""Розмiр м io"r,,,."*]'"",.;l,;;:;:::* ..

- аукцi lдвищення cTapToBoi орендноI плати для:

за у {ови, TJto BiH бере
у пропозицlю, яка е не

' -' 
r ---"T'

Hol зароОlmноi' ruлаmu, вспановлено|
7 2 3,00 zpH*O, t : 472,30 zрн).

покрокового зниження стартовоi
цlнових пропозицiй - 99.

на продовження договору оренди в
за у {ови, що BiH бере

Вимогя до орендаря
9рендар повинен вiдповiдати вимогам дЪвизначеним стЪттею 4 З.-ф- fi;;i.;;'"-tiЁ" 

"Ёа', Тý*^ХХЪНЧ
!окументи, якi розмiuдуе
(завантажус) Учасник в
елекцюннiй торговiй
системi державного

пIдприемства
.ПродажЬ для

участi в електронних
з оренди майна на

етапi подачi закритих
цtнових пропозицiй

(тобто до елекгронного
аукцiону)

торговоi системИ документи, 
""."u""ii "-й",Jl iЫ;}iуй;:#:;iЬ",;

9ренду.державного та комунмьного майнаlr
Вiдповiдальнiсть за достойрй;;;й;;; ч,TleHTiB несе змвник.



Вимоги до оформлення
документiв, якi повинен

Учасник для pacTi
в електронних торгж
електронноТ торговоi
системи державного

пlдпри€мства

.Щокументи,
вlдповrдати вимогаI\{J встан

,Щодаткова iнформацiя
зобов'язаний 

"nru_."r" 

-;;;;;;;i
визначенi за результатами
х проектом договору оренди

Hr про передачу майна в оренду у

Реквiзити paxyHKiB

одержувач: Деснянська оай_о_нна B_MicTi Кисвi лержавна адмiнiстрацiяРахунок ЛЪ UA 86820 l 72Ь3SSZ+SбЗdЬ0007i}?diЙ"*п.р.рахування
рес_страцiйного :KiB) 

-

БаНК оДержУ еЙська служба Украiни, м. КиiЪкод згiдно з

Технiчнi реквiзити

:рл".р.:1i1 !10-35 кмендарни* дй l д;.;";;;;;;;;"#Ж##;елекlронною торговою системою пп.r прпепеuu r.oЁ,r- ^ ^-^.---.\a,--- -лл,, -л,,,: - --л --единё посилання на ве
а,тфавiтному порядку
маиданчика. яю MaIoTb
пrar7.trT лпtл.lо7ьi лL.l1

KoHTaKTHi данi 1номер
телефону i адреса

електронноi пошти
працiвника

балансоlтримувача для
звернень про

ознайомлення з об'ектом конltllнlлолс9!а, директор: Панченко Петро Герасимович,
тел.(044) 530-18-26

Керiвник апарату ольга МАШКIВСЬкА

реквlзити таких paxyHKiB


