
дЕснянськА рдйоннА в MICTI ]ки€вI
ДЕ Р)КАВНА АДМIНIС ТРАЦlЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

е9 об a,oll жJ/В

Про оголошення аукцiону на
продовження договору оренди

вiдповiдно до законiв Украiни uпро мiсцевi державнi адмiнiстрацiт>,
<про оренду державного ,га комунitльного майна>, Гtорялr<у передачi u оре*rду
державногО та ко]\IуFIаJIЬtIогО майна, затвердх(еного постановою Кабiнету
MiHicTpiB УкраiнИ вiД 03 червнЯ 202О рокУ Jф 483 <!еякi питання оренди
державного та ко]\{у}lаJ]ьного майна>>, рiшення Киiвськоi' MicbKoi' рали вlд
2З липня 2020 року N9 50/9129 кПро деякi питання оренди комунчLльного майна
територiаrrьноi ц)оN{адИ пlicTa Кисва> та врilховуюtlи iнформашiю
балаrlсоУтримуваLlа комун[Lльного некомерцйного пiдпрЙемства
кконсультативно_дiагtlостичний центр) !еснянського району цa. Кисва
вiд l3 червня 2022 року Jrlb l l98:

1. оголосити аукцiон, за результатами якого .lинний логовiр оренди
нежитловиХ припliщеlrь Ir,{оже бути продовжениЙ з iснуrочим орендарем
фiзичноlО особоЮ - пiдприСN{t(еМ Са(lаровОю FIеллi Георгiевноtо або уклЙений
з новим орендарем.

2. ЗатвердитIt текст оголошення про проведення електронного аукцiону
на продовження договору оренди rIежLIтлових примiщень, якi згlаходятьсrl за
адресою: м. Киiв, вул. Закревського Миколи, 8l/1, загаJIьною пJIощек) 17,00
кв. м, що додаеться.

3. Балансоуц]иN{уваIIу-коп{унальному некомерцiйному пiдприемству
<Консультативно-дiагностичний центр) .Щеснянського району N{. Кисва
невiдкладно повiдомlттlт чинного орендаря про tIроведення електроtIного
аукrдiону,

4. Вiддiлу з питаtlь пlайна комуr-iалыtо[ власнос,гi /]еснянськоi'районноi в
MicTi Кисвi дер)кавноi адllitriс,грашii розtrлiстити огоJ]ошення про проведенIJя
електронtIого ауlсшiоlrу Hit Продов)кення договору оренди не}китлових
1-1римiщенъ в електроннiй торговiй системi.



5, Вiддiлу бухгалтерського облiку та звiтностi ,Щеснянськоi районноi в
MicTi Itиевi державноi адмiнiстраuii в установле}ному порядку, провести
перерахування коштiв, що налiйдуть вiд оператора електронного майданчика.

6, Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступникаголовИ Щеснянськоi районноТ в MicTi Киевi державноi адмiнiЪтрацii
о. Плясецького.

Голова --.----Дмитро 
PATHIKOB

-----
----
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ts податк<rвiй заставi не перебyвае та пiд арештом не знаходtlться.

Загальна площа, 17,0О кв. м.
KoptlcHa площа: l7,00 кв. м.

улiвлi, перший поверх.

JT, перекрлlття в задовiльному
атацii булiвлi.

ел_е.ктропостачання' теплопосТачанtIя, водопос:га"Jrrr" iff,;ffii.,rii:""'""об'ект оренди не мае onperir* о.ооБuri*-"-рахунпiu,- iiд*рur"*
КОМУНzuIЬНИХ ПОСЛУГ.
н__ч фотографiчнi зоброкення об'екта додаються вЕтс.

pTicTb об'екта

приват,rrзацii

про проведення е.пектронного аукцiону на продовження договору оренди
нежитлов}жпримiщень, щОзнаходятЬсязаадреСою: м. Киiв, вул. За,кревськогоМrпопrr, бул.8l/l,

l7,00 кв. м,
Зага.пьна

на продовження договору .ор9нди
продовжеI{ня договору оренди вiдп 

ься ]пляхом участl в аукцiонi на

передачi в оренду державного та
постановою Кабiнету MiHicTpiB Ук
плпання орендлr дерх(авного та koМvнi
ЯпцО переможЦем став iншlrй y"ic.rr* елеIоронного аукцiону, договiр з
:::::ilу_:sендарем прип няеться у зв'язку iз закiнпепt"* irpJ,iy, .'u "Ьr,}lого чклалено



lнФоJэмацlя про те,
що оо ектом оренди

с пам'ятка

_ отрIIмання
оалансоутримувачем
погодження органу

правлlння
понований строк

uo ект оренди не. вiднослlться до-пайттоквиявлених об'ектiв культурноi' спадщини
ку.гr ьтур Hoi спадщи ни, щТlfi о

, tнФормацш про
цlльове призначення

оо'екта оренди ДОГОВОРОМ оренди вiд зо оs zolb M-ir7d: 4;;,iifiiii,;lý;-J;i#;"#;:
ЬЪfr"'tй,ы??тi:, 

непродовоr"",,* ToBapiB СЗ,б iur), ойiй".i"*
передачу нерухомого майЕТ-рЫлу в

Iнформачiя про аукцiон

poHHrtr:i аукцiон на продовження

онному майданчrrку,
еIlТРОННОЮ ТОРГОВОЮ СИСТеМОЮ

аукцlонlв. дIiу проведення електронних
кiнцевий строк поlання заяв}l на участь в електронному аукцiонi та
:a:чр9нномУ аукцiонi iз зниженъям cTap,ToBoi'' цiни встановлюетьсяеЛеКГРОНнОю торговою системою ппя кожilого електронн";"-;fi,iйулrрLrппtJl U ачкUl()НУ
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в нацiональнiй валютi:
одержув ау :_Щесня 

11ль_кjлрЩо Ц 
на в Mi cTi K.l1eB i держав на алмiн i страцi яРахунок j\! UA 86820l 72оз55249о38ооо077766 '

Банк одержувjл,;lа: Де_ржlвна казначейська служба Украiни, м. KrriB
Код згiдно з €ЩРПоУ 37415О88
Призначення платежУ: для перерахування реестрацiйного та
>антiitного BHecKiB

Технiчнi рёквiзЙи
оголошення

зниження стартовоi цiнlt та подальшоiо подання чiпоu"" iр;"";;;fi?)о]зs
календарних днiв з дати оприлюднення огол()шення електронною торговоюсIIстемою про передачу MailHa в оренду).
uдине посIlлання на веб-сторiнку алйiнiстратора, на якiй е посилання валфавiтному порядку на веб-съорiнкlr операт(iulq]aBlTHoMy порядку на веб-сторiнкrt операт(якl мають httпs://рrоzоrrо.iаlе,
hrл7лffллfлlл-L: лLlл

oHTaKTHi данi
(номер телефону i

адреса електронноi
пошти працlвнlrка

балансоутримуваtlа
для звернень про
ознайомлення з

для ознайомлення з об'ектЪЙ орендrl днi з 09:00lоlб;О0 зпонедlлка по п'ятницю забезпечуе б,йiнсоутримувач об'ектаКомуна.пьне некомерчiйне пцприсмство ..itorr.yri;;;;;""-
ДiаГнОстичний центр)) {ёснянсько.о рuЙоп' *. K".uo
Контактна особа: Тарасенко олена Свгенiiвна,
тел.530-02-0б

Керiвник ап ольга MAIIIKIBCЬKA


