
РОЗПОРЯДЖЕНIlЯ

}ф

Про оголошення аукцiону на

продо"*.""" договору ореНДИ

Вiдповiдно до законiв Украiни _,Чл,у"ч,
<<fIро оренлу державного та комунаJIьного майнФ),

iir#3#"",i1,#ЖT кщеякi пита'Ея оренДи

iBcbKoi мiськоi ради вlд

державного та комуЕаJIь

ir'"""* )Ъr0 року ib solяtzs <Про деякi питаЕIUI о

,ap"ropi-"roT громади MicTa Киево> та в

балансоутримувача. комуншIьЕого некомерх

кКонсультати",о-о,ч"оЙi"И "",рu 
Деснянського району м, Киева вrд

22'0З'2О2' Ng 940: 
ip оренди

1. огопосити аукшiон, за результатами якого чинний договl

нежитлового примiщення загаJIьтtою площею 3,00 кв, м, що знаходиться за

адресою; м.Киiв, "rо,i"*р,","кого 
Миколи,8171, може бути продовжений з

iснчкlчим орендарем - "ouupn","oM 
з обмеженою вiдповiдальнiстю <Перша

.-,-J -

nupi""u скриня) або укладений з новим ореЕдарем,

т оголошення про проведення електронного аукцiону

у оренди 
"an ",no"ol.o 

примiщення, що знаходиться за

ЬЙir*о'о Миколи, bl/l, ппощ"о З,00 кв, м, що

додаеться.

3. Баrrансоутримувачу - KoMyHaJlbHoMy некомерцiйному пiдприемству

<Ковсультати""о-дiu"'о"""",t ч,*,рп ДЁ,"""u*о,о району _ 
м, К--ева

невiдкладно повiдоми и чинного ореЕдаря про проведення електронного

аукчiонУ.



MicTi Киевi державноi z

електронЕого аукцlонУ

поимiщення, що знахu/

8i/1, плоцею 3,00 кв, м

,;;J.;;;;' ;*о,ору оDенди нежитлового

;iriЙ ; rt"T", ,ул, Закревського Миь,,ли,

4. Вiддiлу з

5. Вiддiлу

6. Ковтроль за

голови .Ц,еснянськоi

В. о. голови

торговiй системi,

MicTi Киевi державн ;io ;";;й" електронного майданчика та

перерахуваIrня коштlв,

орендаря.

облiку та звiтностi ,I[,еснянськоi районноi в

;ii Ъ установленому "ор"11]_;_:::::т

цього розпорядження 
покласти Еа заступЕика

державно1 адмrпiстрацii В, Сюра,
,i!

IринаАЛеКСССНКО



ЗАТВЕРДЛtЕНО
р
в
в

оголошЕнIlя
про проведеяня електронного аУКЦiОНУ_НалПРОД:iТfffiiЪ.l'r""'r:rО*li|fi"*опr,

""rоr"пЪЪо.о' 
примiщення, що зFаходиться_за.тlтхх;: 

_
буд. El/l. площею 3,00 кв, м,

едпоу

з741508s,мiсцезнаходкенн:,.,Тr:.::[.i:ffiжуrxТ", 
29'MicToОрендодавець

Балансоl,тримувач

чарiвва скриня> _

продовження договору оренди в

пЬоедачi в оренду державного

поi.ч"о.оо Кабiнету MiHicTpiB

питання оренди державного та комунальн

якщо переможцем став rнший уйсник електронного аукчiону, договlр з

чинним орендарa" np"n,""*i,i у "'"*у 
iз iакiнченням строку, на якии

Iнформацiя про

чинний договiр
оре}ци, с,грок якого

закiнчуеться

оли, 8l/l,
Об'ект оренди знаходлп

м. Киiв, iндекс 02232

Зага.ltьна площа: 3,00 кв, м,

iвлi, перший поверх,

фунламент, перекриття в задовiльному

експлуатаuiТ булiвлi,
наявностi системи електропостачання,

теплопостачання, водопостачання та каналiзацii, 
_

об'скг оренли 
"a "u, 

о*р,*й'о,обо""* paxyHKiB, вiдкритих постачальниками

;"#il:lf,|nXTll qо,о,рчбi",i зображення об'еюа додаються в окремому

Iнформацiя про

об'ект оренди

ЁЙ"" *Бt.", .,""",;а 3 l ,0l ,202l -
:,^;,;;;;"^ ,r,rnr,"ro ciM грн.00 КоП.lф!

91 43Ъ00 (дев'яносто одна тисяча

Iнформацiя про

наявнiсть рiшень про

проведення
iнвестицiйного

конкурсу або про

вкJIючен}я об'екта до
перелiку майна, що



Продовження табличi

Iнформаuiя про

отримання
балансоутримувачем
погодження органу

2 роки 364 днiПропонований строк

Iнформачiя про те,

що об'ектом оренди с

пам'ятка кульryрноi
спадщини, щойно
виявлений об'ект

культурноi спадщини
чи Його частина 29 Порядку неможливо

Об'скт оренди вiдповtдно д

використовуват",ч Оудu-"**лi,*"l:", lgi,T""]ff Li"",.lo","..igffi;:
i:Нo"J;:rЪТ;;^; ;i;"йi)б'iЫ rT, ttzl - озмiщення торговельних

aBToMaTiB, що вiдпускають ,рЪоо"опо"i товари в примiшеннi лiкувально-

Iнформачiя про

цiльове призначення
об'екта оренди

пiдприемство кПрозорро,Пролажi> через авторизованi електроннi1

ЪХНН1i::*."ня аукцiону: електронний аукцiон на продовження договору

начаються на елекгронному майданчику,

у ч",чпо"по""ся електронною торговою системою

Ь до un"o, Порядку проведеншI електронних

часть в електронному аукцiонi та

cTapToBoi цiни встановлюеться

кожного елекФонного аукцlону

вилин до 20 години 30 хвилин дrrя,

-л_л л, -,.,inurl

Iнформачiя про

ayKuioH

бrооiБ-р.пдо.-rроп орпд", Z роки 364 днi

ся, OpeHdHa rulama за осmаннlч мiсяць оренdч - люmuй 202]

1023 zpH, 76 l

:"ffiiТ:'.ННffiJ3ёЪ-*,"" у - | о2з,7бry" !бз уll*rання пдв);

(Пункmом 1 оренdна rъпаmа вuзначаспься

в поряdку, ;:r,;|:;,#b,;":2r;::ui
,,\", "л-,,п ,l)2l

Гмови оренди майна

Щодатковi умови
оренди майна

;ь;пь;;;ffi"оъ*авсуборенлунепередбачаеться,
Компенсацiя замовнику р"ппоЙ ",li"l"_чUл:*", 11^eiixfl,i* 

з Щоговором

експлуатацiйнi послуги,
Здiйснення невiд'емних полiпшень можливо тiльки у разi

згоди на пот9:ниt,I JqФq дццзд!ц!Дписьмовоi

надання
пемонт



аконодавством,
оренди на

з мqгою визначоною у

договорiоренди,якийпРОДОВЖУ_еТЬСЪ,u_л':ý:":Х;on-il:i;i"Х,Тr""1"#
:li:i"J,i 

" 
:Т:Ъ#;;Т;Ё;";;i' то вари в прим i шrеннi лiку вально-

профiлактичних та ocBiTHix закладtв,

'плати для: lстартовоi орсндноt

воi цiни лоry),

dерэtсавноzо mа комунальноzо май 
.на.

uir"^y ",ло,о"пюспься 
у роз,j,прl

opeHdHoi tъlаmu на:

dля об'екmiв оре"d,u, пропо"о"о"uй сmрок opeHdu якtм спановumь

dоп,яmчо""*'iil|Ii"':{; j!:i:::::#,,:i":;i:_::"! j,

ни та в порядку, що визначенi

снстеми державне пiдприсмство

gео:Оеry:llj:alý]]]л_л о,.о.,*, 600.00 грн (зzidно закону yKpatHu к Про

обмеженru щодо

цiльового призначе
об'екта оренди,

встановленl
вiдповiдно до п. 29

Iнформачiя про

умови, на яких,

проводиться аукцlон

до особи орендаря!

визначеним статтею 4 Закону Украiни <Про оренду державного та

oHHoi

торювоi системи документи, ,":у:::,],,::"," <Про

орЪЫ*р**пого та комунального майна>r, 
_,_:_ ..лл<

вiдповiдальнiсть за достовtрнiсть поданих документiв несе заявник,

Вимоги до орендаря

!,окументи, якt

розмiщус (завантажуе

Учасник в електро
торговiй системi ,ЩП

кПрозорро.Продажi>
для участi в

електронних торгах з.

оронди майна на етапl



Продовження таблиui

цiнових пропозицtи
(тобто ло

електронного
повиннr

вiдповiдати вимогам, .встановлон],lм 
адйil"зr?]l1^*,". торговоi

:llTiilЫffi ."'"r^"й""" <Прозорро,Пролажi>,

Вимоги до
оформлення 

.

документlв, якl
повинен надати

Учасник для участi в

олектонних торгах.,

електронноi торговоl
системи ДП

просктом договору "р:"д" .111:::
ачу майна в оренду у вiдповtдностt

азначений орендодавцем у проектl

,Ц,одаткова
iнформацiя

ргоzопорrоdаzhi 
-cbd2,

ь;ш#,:Ёfi НЁчш':ч:*х:lу;:a,ржавнаадмiнiстрацiя
;#;Ъ'- N, Ifi 8 BBio t l iоз s szцs" 199.ч]]::;}1ъь;;# f,Jйi;;{1i1;;"" й, o*u 

"пу*бч 
У краiни, м, Киiв

Koo..ioro i едрпоу 374l5088

frЁ.ТП::;"'#'.Й, i,i'пЙч*r"чння реестрацiйного та гараmiйного

Реквiзити paxyHKlB

iз зниженням cTapToвol цiни та аукцiоном за методом лоy:::::j:,r"ън;
:1#}Т"'I;r';:"Т# ;;;i; 

- ;;lф_ll 
л.::1,J:, 

" 
::*хн, i"J,.,,fi

;xo#J;"il;i" ."о;;;й;днення оголошенюl електрнною торгс ]сю

;;;;;;Б;;" 
"еродачу 

майна в оренду),

ЬffiЖffi ;Г;;';;а-*"р,"-., ",,iylT::::,1.}i#,1"l 1;lffi#_iUдине поgиJlаtl"" "" ::"_л; 
""'-;;l'',,.'r.l.r.,"n""OOi |лектронного майданчика,

алфавiтному порядку на ве^

Ъхнiчнi реквiзити

0 до 16:00 з

понедiлка по п'ятницю забезпечуе балансоутримувач.о9,:Y.;,},iJ'lillli
HXНjilifil, "fi;;;;;;,;; iко*'"у",iчi",но-дiагностпчний центр>>

ДеснянЪького району м, Кисва

Коюактна особа: Тарасенко Олена евгенiiвна,

тел. 530-02-06

Гонтактнi данi
(номер телефону i..

адреса електронноt
пошти працiвника
балансоlтримувача

для звернень про

ознайомлення з

ольга MAIIIКIBCЬKA


