
лlснянськл рлйоннtА в MIсTI ки€вI
ДЕ Р}IИВНЛ АДМIНI С Т РАЦlЯ

розпоряд}riЕння

,ý/,0Гd,о;J Xs lб/

Про оголошення аукцiону на
продовжеIIня договору оренди

Вiдпrовiдно до законiв УкраТни <Про мiсцевi державнi адмiнiстрацii'>.,
кПро оренду дерrкавного та комунilлыtого майна>>, Порядку передачi в орен,ц},

дер}кавного та комунаJIьного майна, затвердженого постановою Кабiнету,
MiHicTpiB Украiни вiд 0З червня 20r|,0 року JФ 483 <!еякi питання оренди
державного та комунztльного майна>l, рiшення ](иiЪськоi MicbKoi рuд" вiд
23 липня 2"020 року Jф 50/9l29 кПро д(эякi гIитання оренди комунrlJIьного плайна
територiальноi громади MicTa Кисва> та враховуючи iнформачtю
балансоугримувача - Управлiння освiти Щеснянсr,коi районноi в MicTi Кис:вi
дер}кавноi адмiнiстрацii вiд 27 травня2022 року Jф 35-1252:

l. С)гоЛосити аукцiон, за резуJIьтатами якого .tинний договiр оренди,
нежитловI,1х примiщень може бути продовя(ений з iснуючим орендареN{ a(jc,

укладений з новим орендарем,

2, Затвердити текст оголошення про проведеннJI електронного аукцiону
на продоЕ|х(ення договору оренди н(эжитлових примiщень, якi знаходяться
за адресою: м. Киiв, вул. Закревського Миколи, 15-А, загальною площею
З4,90 кв. п4, що додаеться.

З. Балансоутримува.Iу - Управлiнню освiти ,ЩеснянськоТ районноi в MicTj
Киевi дерх(авноi адмiнiстрацii невiдклtадно повiдомити чинних орендарiв пllо
проведення електронних аукцiонiв,

4. Вiддiлу з питань майна комуFIzLльноТ власностi Щеснянськоi рйонноI в
MicTi Киевi державноi адплiнiотрачii 1lсlзплiстити огоJIоtuеЕня про проведення
елекгронних аукцiонiв на продовi]кення лоiоворiв оренди нех(итлов[{х
примiщень в 9локтроннiй торговiй системl.
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