
РОЗПОРЯДЖЕНIlЯ

Jtъ

Про оголошевня аукцiону на

продо""..по договору ореЕди

1. Оголосити аlкцiон, за резул

м.

2. Затвердити текст отолошенн

Еа продовження договору оренди

мр..оrо, м, Киiв, вул, Закревськ

додаеться,

аукчiону.



4. ВiддiJry з питань майна

6. Контроль за

голови .Ц,еснянськоТ

В. о. голови

lальноi власностi ,Ц,еснянськоi районноi в

;.;i;;;;; о голошення_. :.|" :::::iнх
."й" договору оренди нежитJIових

: м. Киjв, вул. Закревського Миколи,29,

облiку та звiтностi !,еснянськоi районноi в

;;ii'" установленому порядкI_:__]l:-:li

цього розпоряджеЕня 
покласти на застуIIЕика

;; riБ;.o;aBHoi адмiнiстраuii В, Сюра,

на
яза

5. Вiддiлу
MicTi Киевi державноl

;i^ ;"J;йа електронного майданчика та

перерахування коштlв,

орендаря.

Iрина АЛеКССеНКО



пропроведенняелектронног"11111т:т:,#уч#ъжнJ",_,":Jili:,про проведення електроншоt,U аукцrчrrJ * ",:il;;. зч*р"r"й.о миколи, 29,

""*".no""* 
примiщен". що знаходятьсЯ 

'u ЧРY_'._":.'
площею 75,72 кв, м,

Балансоутримувач

*"-.^"-l irТl;'ffiТ'JЁЖ;;;;;;; "п",*i1 
в9""д,ди11 }1яковського, 

29, MicTo

OZZ)S,, 
"о. 

(0+Ц)l1!29:Z]_,з_,пд! ]rrо *uтлового фондУ

Леснянська раиuнпа Е

.net

У 39605452, адреса:

17, тел, (044) 546 39 17,

Iнформацiя про
чинний договiр

оренди, строк якого
закiнчуеться

т
т
о]

с
д
ч
}
п

г
r

oi" *" nio",i"i Стаryry - чинний

07.20l8

во на продовження договору оренди

ts 1038 вiд 27 .О7 .2О18, "*" 
p,un"yu"," *n,*o" участi в аукцiонi на

Iродовженшl договору орOнди

tеоедачi в оренду державног

IоЪтановою Кабiнету MiHicr piB

)ренди державного та комунального ма]

[кщо переможцем став tнtrrий учасник електронного аукцiонуl 
a:loB_l|,,,]

{инним орендарем припиня€,гься у зв'язку iз закiнченням сФоку, на який

iого
.-6r--т лпд!r пи

'пФор'""'1iЧIIiiл_ili:l,;;а;;;;;;;Б;Б-чм*-",zя,
Iнформачiя про
об'ект оренди

0б,ект оренди знаходи,lьt;я J4 4лрчwчrч. "J ", --"r -

м. Киiв, iндекс 02217

Загальна площа: 75,72 кв, м,

КоDиона площа: 75,72 кв, м,

ц;,.;"; нежитловоi булiвлi, перший, лругий поверхи,

Тип об' екта: нежитловi примiщення,

о

Об'скт оренди не мае окрем

постачальниками комунальних послуг,

ii;;Й;;;;;""н та фЪтографiчнi зоЪраження об'екта додаються в окремому

BapTicTb об'екта
оренди

Iнформачiя про

наявнiсть рiшень про

проведення
iнвестицiйного

конкурсу або про

вкjlючення об'екта до

перелiку майна, що...

пiдлягае при!qдц9з]д!

Рiшення про проведення.lНвес,l ицrинur u пuппJрчJ фчч

до перелiку майна, що пlд"Iягае приватизаЦii, вiдсутнi,



Iнформачiя про

отриманюt
балансоутримувачем
погодження органу

2 роки 3б4 лнi
Фопонований строк

оренди та графlк

Iнформачiя про те,

що об'ектом оренди е

пам'ятка культурноi
спадщини, щойно
виявлений об'ект

культурноi спадщини
чи його частина
Iнформацiя про

цiльове призначення
об'екта оренди

Iнформаuiя про
аукцiон

-Умови 
оренди майна

М"й'tсл'"Фдачiоб'ектавсуборендУнеперелU.lчdglDчл.
r/^"-^"^,"id о4r,пАникч 

""nnouoi'ooin*" 
об'екта оренди згiдно з договором[одатковi умови

оренди майна

Не потребуе

i:ý:ffir,:Ёhт "Jff-Ti.;;b- Ь 'rОЗВ -_,_r:,y'Й"* суб'сктiв

господарюваннJI,,*,,д,",пЪЙь виробп""у дiяльнiсть (виробництво

iй сиотемi державне

ро,Продажi> через авторизованi електроннl

ЁХНН;:Х*."ня аукцlону: електронний аукцiон на проловженшI договору

в промiжку часу з ly години Ju.хлч::::..::л:: годияи 30 хвилин дня, що

СЙ;Ъ-ренд,п-lрок оренд,п 2 роки 364 днi
Стартова орендм плата ля; - першого електронно аукчiону - 5 806,05 грн,

нuэlсчою 3а осmаннЮ ''7;;;:;;"";,'""^ii 
"i"," 

opeHdu - березень 2021

ОРеНДИ' 
оться на олектронному майданчику,

,I|,aTa та час ayKrrioHy визначаt

ЧаС проведеннЯ uy*u,ony 
- 

,",uno"nto"""' елеl<тронною торговою

системою автоматично u,дпо"iд" до вимог Порядку провOдення

часть в електронному аукцiонi та

стартовоi цiни встановлюеться

ного елекФонного ayKItioHy окремо

-.... -л 1п ".,пr"ни З0 хвилин дня, Що

Продовження таблицi



Продовження таблицi

ною у
суб'ектiв
обництво

ортопедичних виробlв),

cтapToBol

ii3j;Тr,,1,i'"П"О.'#'#*-r,ться у термiни_::_,, nol1*,, що визначенi

Реiламентом роботи ,пЙо'"*оi' торгов i системи державне

;,j,т,ъ'Ё};'Хi,i{Jff "iliff.?,о.*,::,Y;У;,::;:й,!:::'":,",Р"-
opeHdy depctcaBn|':_,:,' i заробimноt плапu, BcпaHoBJ:eHoi
сума кошmiв ! |":у,::',, birii-o,1=б00,00zрн),

fffJ:,H" lrНff fi ffi:"r,ч ""ооо"" 
по'про:::::"1#$:я cTap'o'oi

сплачуе

c.anToBol Я"

н:};тIil:х",1ж:ъ*ilл;jЁ,;|;ff ;;;;йй,"-","""]:","*

обмеження щодо

цiльового призначення
об'скта оренди,

ВСтановленi вiдповiдно

Гнформачiя про

умови, на яких.

проводиться аукцtон

до особи орендаря,

нду доржавного та
Вимоги до орендаря

,Щокументи. якi

розмilшуе (завантажуе)

Учаоник u олектроннiй
торговiй системi

державного
пiдприсмства

<Прозорро. Продажt>

для участi в

елекФонних торгах з.

оренди майна на етапl

дачi закритих цtно
пропозичiй тобто. до

на користь



с

рро, ПродажtD,Ь--п"о.и до оформлення

вадати Учасник для

участi в електронних
торгах електронноl
торговоi системи

державного
пiдприемства

ЙЙй;БФормацiя

екuiзит" paxyHKiB

Гехнiчнi реквiзити

кБтаюнi данi (номер

телефону i адреса

електронноi пошти)
працiвника

балансоутримувача для

звернень про

ознайомлення з

Продовження таблицi

нчика здiйснюе перераХУВаНIUI

u"aa*y nu казначейськi рахунки за

MicTi Кисвi державна адмiнiстрачiя

8000077766
JЙ"iЙ ,ny*Ou УкраiЪи, м, Киiв

о 16:00 з

компанiя

l --, тlлл,,dU.Lкпго

[нн;т;,ff т;Ёtь?iтi;l1а 
дмитiвна

Керiвник апарату
ольга MAIIKIBCbKA


