
ДЕСНЯНСЬКА РАЙОННА В MICTI КИ€ВI
,ДМIНIСТРАЦЦ

розпоряджЕннrI

уд /Qб

Про оголошенrrя аукцiону на
продовження договору оренди

первинноi медико - caHiTapHoi допомовiд26.0З,2021Ns б58:

l, Оголосити аукцiон, за
нежитлового примiщення загаль
адресою: м. КиiЪ, вул. {райзера Т
1сЕуючим ореЕдарем - товариством
чарlвна скриня> або укладений з новим

2. Затвердити текст оголошення
на продовжеЕня договору оренди нежи
аДреСою: м. КиiЪ, вул. !раЙзерч Ъодорr,

електронного аукцiону.



4. Вiддiлу з
MicTi Киевi
електронного
примiщення, що
площею 3,00 кв. м в

5. Вiддiлу
MicTi Киевi
перерахуваЕня
орендаря.

6. Контроль за
голови !еснянськоi

В. о. голови

комунальноi власностi {еснянськоi раЙонноi в
эацii розмiстити оголошення про проведенrul

довження договору оренди нежитлового
адресою: м. Киiв, вул. Щрайзера Теодора, 19,
торговiй системi.

облiку та звiтностi !еснянськоi районноi в
цl в установленому порядку, провести
вlд оператора електронного майданчикr та

Iрина АЛСКС€еНКО



ЗАТВЕРДЖЕНО

ПРо проведенпя ел ОГОЛОШЕНН'I

".*",.oouo.b "ЙЙ;;, ;"'Н:ШflХТ:Х'rН;? #:;19_"*"""я 
договору орепди

площею з,00 *u. ,. ''''' 
ВУЛ,,ЩРайЗера Теодора, буд, l9,

l .щЕtiня про про8едення
оо'екта до перелiку майна. .iнвестицiййБ кЙффiЙ пр

цо пlдляга€ приватизацii, вiдсутнi.

ОрендодББG
Кп
кт
maБаr"нсоlтрЙfrЙ

Iнформацiя про
чинний договiр

оренди, сlрок якого
закiпчусться

Товарис
чинний орендар. Договiп опенпи мо 

'058 вiд 26.0vJo rrlл Zo.U

Iнформачiя про
об'ект оренди

об'ект о
м. Киiв, i

;;;'ffiЪr;i:Ъ#. фО'-О"фiЧНi Зображен об,екта додаються в

площа: 3,00 кв. м.
ший поверх.
частина вестибюлю.

одопостачання та каналiзацii.
особових paxyHKiB, вiдкритих

Iнформацiя про
наявнiсть рiшень про

проведення
iнвестицiйного

конкурсу або про
вкJIючення об'екта до
перелiку маЙна, що

включення



lнформацЙ пЙ
оlриманшl

балансоутримувачем
погодження органу

Iнформац;l!о{
що об'ектом оренди е
пам'ятка культурно.i
спадщини, щойно
виявлений об'ект

культурноi спадщини
чи його частина

об'ект
виявлених об'ектiв кул

"ого

,lнформацЙББ-
цlльове призначення

об'екта оренди

Додасть
9щц9цдЁg]Едi в ЕТС.

lнформацjя про-

еЛеКТРОННою торг_вою сис 
--' "l vl.I,l'''U| ЦlНИ ВСТаНОвлюеться

дl,"";:;ж*"*}#i"fi :ij,l"ffi r;тБ,:"ж;ъ;,-ххЯ

-. trучD'лgпнrл аукцIону: елекцrонний аукцiон

елекФонному майданчику.
систомою автоматично Bi, 

Влюеться елекТронною торговою
еЛектронних аукцiонiв. ЦПОВIДНО ДО ВИМОГ ПОРЯДКУ проведення
кIнцевий строк подання зая
електронному аусцiонi i. :",:..:i аСТЬ В еЛеКТРонному аукцiонi та
електонною тоDг Rпп ",,"::::"_ 

М СТаРТОВОi ЦiНи встановлюеться

У"о"" opeHl" 
"uйна-

Строк орЪнди|2 рlцрffi
LTapToBa оре}rдна плата для:
.Р_". 1б.rypl*yЪ;#ffli6]"' - ПеРШОГО еЛеКlРонного аукцiону _ l 112,67
(tIyHKmoM 1аб Поряdф бказано. lцо

переdбаченому пун
чну оренd

у:,оудодатковi уiБй
оренди майна

продовженrя таблицi

у разi надання
пiтальний ремонт
вством.

об'ектч бпёцпlr м користь



продовження таблицi

обмеження щодо
цlльового призначепня

об'екта оренди,
встановленi вiдповiдно

об'ект о
логоворi Dолс
aBToMaTiB lrlп оi.-,,л--,л]. _)вжуеться,.а 

саме: розмlщення торговельних

lнформацiя про
умови, на яких

проводиться аукцiон РОЗМiр MiHirr.*.-пvl r, прuку пlдвищення ."чрrоrоi о'оЁffi.#Ж:1",
стартовоТ цiни лоту).

спzачус zаранrпiйнuй внесок у роэмiрi половuнч сmарmовоi opeкoпoi плаmчм оОuн мiсяць П l2,67 . 2 = 556,З4 ipH. 
--' -"'фr'ilvvv'

Пун,кпом 58 Поряёку переdачi ч'ор""dу dерlсавноео па комунсиьноео

,miйно?о 
внеску всmановлюспься у

пропонованuй спрок оренdч якtlх
1 l l Z,U/ -z =z/2J,J4 2рн, cllle не менlu

всmановленоl. сmаном на ] сiчня
0 zpH.)

'ни та в порядку, що визначенi
систем и державне лiдприемство

Розмiр реестрацiйного BHecKv: 600,00 грн (widHo Закону YKpaiHu < Проу у краlнu ( Ilpo
- сума
паном

покрокового зниження cTapToBoi
iнових пропозицiй - 99.

договору оренди в

участь в такому аукцiонi та _зробив Ж;,rЖ, Ж :"::меншою, нiж розмiр стартовоi Ьренд ol плати.

Особа, яка
реестрацiйн
Розмiп Mi-i. ТаТУСУ УЧаСНИКа.

Вимоги до ореЙЙ Потенцiй

Ж}ЖlН""1Ж;,.4 ЗаКОНУ УКРаiНИ <Про оренду державного та

.Щокументи, якi
розмiu{у€ (завантажче)
Учасник u .п.*rроп"iЙ
торговiй системi ,ЩП
<Прозорро.Пролажi>

ДЛя }"tacTi в
електронних торгах з
оренди майна на етапi

чi закритих цiно
пропозицiй (тобто до

електронного аукцiону)

DIдповlдальнlсть за достовiрнiсть поданих документiв несе заявник.



продовженrи таблицi
Вимоги до оформлення

надати Учасник для
участi в елекцlонних

торгах
елек,гронноi торювоi
системи державного

пiдприемства

системи держаВного пiдприемства пПрозорро.Прооч*iо.

!одаткова iнформаrЙ .Що умаде
ПеРеможець електронного аукцiону зобов'язаR!.Iaa.ll. то -^6^л-л---,_ _

:,:::.:j_ ]1 забезпечувальний депоiит, що визначенi за результатамиаукцlону у розмiрах та поDядку, передбачених 
"р;..;; договору орендимайна, опублiко"ч"оrо u' o"n-i",,;.:;-;:,:::"::: * 

-
вiдповiлностi пп .,,-_л, "i:л"Т] ПРО ПеРеДаЧУ МаИНа В оренду у:111"]a:*.i до пункту isЛ-ii"pй.""i:"TdНi: ".":о":Н";

Реквiзити pu*yH*i" РеКВiЗИТИ р . paToplB електронних масплати потенцiйними орендарями гарантiйних та пеестпя|Iiйчuч Бr.-^-i- ^^пalaи пячцоl.посиланням на cTopiH
реквIзити I.alких рахунк
ets-prozoпoprodazh i-c bd2.

л\4Dла алмIнlсТa

УкраiЪи, м. КиiЪ

При.значення платежу: для перерахування ресстрацiйного тавнтiйного BHecKiB
Технiчнi р"ЙБ"Й Порiод мiж

l::::Т"*."'.._._У:уlyл_liрт""9I цiни та аукцiоном за методом
::1|о*о"9jо.л.lиження стартовоТ 

_цiни та,";-;;;;;';;;,;;" 1;;Ё;Iпропозицiй (20-35 календарних днiв . о...;;й;;;;""ення оголошення
пер€дачу майна в оренду).
MlнlcФaтopa, на якiй е посиланIfi в

топlнkи лпАлл-л_:-

Drоzоrгопrоdя7Ь i-л b,l1
KoHTaKTHi ланl 1номер-

телефону i адреса
елек,гронноI пошти

працiвника
балансоутримувача

для звернень про
ознайомлення з

__.] :--. :.. ..опчмyрцlй не пiдприемство -ц";"# ТIJJfi ,"i""'Jii"":caHlтapHoi допомоги ЛЪ2> ,Щесняпського р"Ло"у lr{, Kn".uu

Конацу особа: Климонко Надiя IBaHiBHa,
тел. 537-10-02

Керiвник апарату
ольгаМАШКIВСЬкА


