
дЕсIIянськА рдйоннА в MIсTI ки€вI
ДЕРЖАВНА АДМIНIС ТРАЦtЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

с], о} /,Юа/, м,136'

Про оголошення аукцiону на
продовження договору оренди

вiдповiдно до законiв Украiни кпро мiсцевi лержавнi адмiнiстрацii>,кПро оренду державного та комунzulьного майна>, Пор"iдпу передачi в орендудержавного та комунzrпьного майна, затвердженого
MiHicTpiB Украiни 

"iд 0з червнЯ zoz.o ро*' Jф 483 (
державного та комунrrльного майна>, рiшення Киiъс2З липня 2020 року llъ sozql29. кПро д.й йurr* оренди комунzLльного майнатериторiалъноi громади MicTa K".uuu т.? враховуючи iнформачiюбШаНСОУТРиМувача комун€rльного некомерчiй*rо.J*. ;ii;Ъ"€N{ства <IfeHTpлервинно[ мелико-санiтарноi допомогп М 2> Щесняrr.uоо.Ь району м, Киевавiд22 червня 2022 року й Oql,

го ди
з_

Гео иЙ

2, Зат
на продовж ;ffiJ#""тJ;;ftJ*:-;ffнж#}":I
адресою: п{. а, 19, загаJIьноIо площею 10,40 кв. ]\{, щодода€ться.

3. Балансоутримувачу-комунztльному некомерцiйному пiдприсмствукконсультативно_дiагностичний центр) !еснянського району м. Кисваневiдкладно повiдомити чи}Iного ореr{даря про проведення електронногоаукцiону.

4, Вiддiлу з питаtlь майна коп{унrlJlьноi власностi !еснянськоi'районноi вMicTi Киевl державноi адмirriстрацii розмiстити оголошIення про проtsедеIrняелектронIIого аукuiонУ на Продов)I(ення договорУ ореFIди нежитлоRихпримiщенъ в електроrrнiй торговiй системi. 
' --- ---Г-J \/УvlrД



5._ Вiддiлу бухгалтерсь
I\{lcTl Кисвi державноi uд,
перерахування коштiв, що над

ГОлови Деснянсък.,Тf Y*::, :i,."*онанням 
Iтъого розпорядження

о. Плясецького.

Голова

i районяоi в
, лровести

майданчика.

на заст)iпниказ MicTi Киевi держа i адмiнiстрацii

Дм PATHIKoB

-------'-



ЗАТВЕРДЖЕНО

Зага_пьrrя i-

БалансЪутр-ифЙ

tнформацй про
.rинний договiр

оренди., строк якого
закIнчу€ться

о
м,оренди

оренди

проведення
tнвестицiйного

конкурсу або про

й поверх.
l. .

П9Р9криття в задовiльному
цii' будiвлi т"*"iч.,"й-сrа"
еми електропостачання

особових paxyHKiB, вiдкритих

Ь.йi;ЪТё. """' T'l QОТОГРафtЧНi ЗОбРаЖеННя об'екта додаються в окремому

ВартiстiЪбЪкЙ

РiйЪffi;;fr;ЙЙен без ]ЩВ. 
--ДО Перелlку майна, що РО В](J]Ючення об'скта

rcкс 02225,
raiI,comraiI,com

ДОг 
"rrrийрендар,

днl
:29.05.2022.

ння договору оренди J\i
участl в аукцiонi на

у l49 Порядку
затвердх(еного

Майна> (далi _ <<{еЯКi Питzlння

ЧИНним ореFцарем прип ::T.:":ITPoH ОГО аукцjону, договiр з

огод)ке}Iо



ГIродовлсення таблицi

пам'ятка культурноi
сп4дщини, щойно
виявлений об'скт

кульryрноi спадщини
чи його частина

Умови ЬйцйГна

ЩолатiБI pnoви-
оренди майна

яка мас

2 рокиlйднr

об, -ъ
ВИЯВЛених об'ектiв кул rини, щбfiцg

lнформацй про чйьове
призначення об'екта

оренди

,;Ъ"Б;I. 
- РОЗМlЩеННЯ ТОРГiВеЛЬНОГО Об'екry з родажу ортопедичних

i;lb1# 
- РОЗМiЩgННЯ Торгlвельного об,екry з продажу непродовольчих

Iнформачiя пDо ао*rriл-tнформацЙ про

_fiHfl 
*"ВеДеННЯ аУКЦiОНУ: еЛеКТРОнний аукцiон на продовження договору

!аТа Та час аукцiону визнача
:_1С 

гlроведення аукцiону всавтоп!атично вiдповiдно д системою
аукцlонlв. еКТРОННИХ
кiнцевий строк подоння. заяви на 

_уч_асть 
в електронному аукцiонi тазниженням cTapToBoi цiни встановлюеться

оЮ для кожного€лектроннолго 
"упцiоrу о;;;;;30 ХВИлин до 20 .оiЙr'.ru хвилин дня, щ9

l канIкули - не

otz ioii iБ"iы,, 
эr r.ЩНО з {оговором

. ОбмежЙня щЙБ-
цUIьового призначення

об'скта оре}ци,
встановленi вiдповiдно

до п. 29 Порядку

шlrачеr{ою у

;;;;,r: 
- РОЗМlЩеННЯ ТОРГiВеЛЬНОГО Об'екry з продtDку ортопедичних

il;}' -РОЗМiЩеННЯ ТОРгlвельного об'екry з продажу непродовольчих
особа,

1инии -rа
HaMtp

Фзц] сплаtIус



продовхення таблицi

Вимоги доФендаря-

Доку"еrй, йlБййfr
(завантalкуе) Учасник в
електроннiй торговiй
системl державного

пlдприсмства
Прозорро.Продакi>
участl в електроннрrх

торгах з оренди майна на
етапi подачi закритих
. цlнових пропозицiй
(тобто до електронного

Додаткова jнфор-__--мацй__-

н.
bllozo лlatitla

J' 1ltlз.ltilli 
,

/ l.\2J.,vllllI

О: к o1leHdlt якLlх cmaлoBllmb

KTpoHHoi ,ojouoi системи i:iН:l. Тi*iХХЖН
YKpaiitu <, Про

сlчня поmоч'о?() р ,Xi""",i|i,,;r,"!,:!i
кlлькlсть KpoKiB
орендноi тrl.Iати та ого зниження Стаптовпi. ]

Роз

Iлати для:

i::}Н.ffi lxxl;Hff я;i":ffi;ir"ЁilЪJХJ.}iii,"ТЁ';;"Тзi'IJ;iт'i

9РеНДНОi плати та ОГО ЗНИ)КеНня cTapToBoiЧиннийореtцар,т,l{rЁ;J;ffi 1;ъЖ;Р."#ТнiЗ;??;оренди;;;,
;Ii"1"JIrliJj;o|jT:Ж 1%1':Я:*уl:з l,ор", що Bll{ бере участь в

По,""йййЕlЙЙЙ
визначеним статтею
комунаJ]ьного майна> дерх(авного та
Для у
торговоi системи документи, визначенi статтею
iY:::I, ::|]т_1:1о.о та ком унirль ного м айна,.В iдпо Ь i дй" 

"i 
cri зl ;;;;#йil1;#Н,Н"-ум 

eHTi в несе з Еив ник

Вимоги дб 9ql6pfr;;-
документIв, якi повинен

нддати Учасник для
участl в електронних

торгах
електронноi торгово1.
системи дер)кавного

пlдприсмства

До
ПеР 

аукцlону зобов'язаний с

;J:Jfi i:' Порядку, 
"а 

pa*y"on, d";;;#"ffi": :fiXi]J ;'fi::HI"#H;Реквiзим paxyнKlB



продовження таблицi

ольга MAIIIКIBCЬKA

електронноi пошти
працвника

ба.гrанс оутримув ач а для
звернень про

ознайомлення з
об'сктом

|::llT* uA 86820 l i ioj {iiigбЙЙЬOЙi?;
р::-.. :*т:у }ж дd1;;; ;а;;;#;' ffi uu у кр aiH и, м к и iBКод згiдно j сдрпоУ з74l50й

"""Тlrl'"uu,"", 
ппо,.жу: для перерахування ресс ацiйного та гарантiйного

ТехнiчнiрЪБЕити

",].TJ;3XT,',?iH#
CTaDToBoi' lriни тя
#ffiж"*чт;'l"",;"1'g:,*:,.л::l#'ч;;;;;-'""iJJ,]З..,li,;."ёЪЧ;
хж#:rJfi #ff iтi":#J::*енн_яоголошення.,.;Iоъ;;т;,i"оl;:;;:i:::УТ IIро 

передачу майна в оренду)

посилання в
майданчикцfr Р}"##i#:р;iх,:.л":ilт:i#:ffi ;i;;iJt"*Ъ:Ж";

Щосryп
понедiл
некоменекоме.
до помоi" Jrbz" дес"";;;;;;;;"оlil}.Ъr;еРВИ Н Hoii Медико-санiтарноi

Контактна особа: Клименко Надiя IBaHiBHa,тел (073) 5З7_10_02

Керiвник


