
дЕснянськА рдйоннА в MIсTI ки€вI
ДЕ P)КАВНА АДМIНI С ТРАЦlЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

о"(, 08.1ла* xn_d]3
Про затвердження протоколу про
результати електронного ayKuioHy
Jф LLP00 1 -IJ л-2022о7 о 1 -7g7 l 1

кпро мiсцевi державнi адмiнiстрацii>,

державного та комунального майна>
затвердження примiрних договорIв оренди дер)кавного майна>,вiд 27 травня 2о22 року Jъ бз4 uПро особливостi оренди державного гакомунzurъного майна у перiол воснного стану)), рiшення Киiвськоi' MicbKoi'
ради вiд 2З липня 2О20 року Jф 50/9129 <Про деякi питання орендикомунzlJIьного майна територiальноi громади MicTa Кисва>, iз змiнами,враховуЮчи розпОряд)IrенНя .ЩелсняНськоi районнОi в MicTi Киевi державно[адмiнiстрацii вiд 22 червня 2о22 року .lчъ zoo кпро оголошення аукцiонiв напРоДовrкення логоворiв оренди)), з метою ефективного використання майна,яке нале)Itить до коNrунальноi, власностi територiально[ громади MicTa Киева iвiднесеНе ло сфер}r упраВлiннЯ !еснянСькоТ райОнноi. в MicTi Кис:вi державноiадмiнiстрашii:

_ l, Затверлити Протокол електронного аукцiону J\ъ LLP00 I -Uд-202 2о7оl -797|l, Щодо проловrrсення Договору оренди нежитлового примiшеннязагальною площею 29,40 кв, м, що за адресою: просп. Маяксlвськоговолодимира, l0, м. Китв, вiдповiдно до якого перемо)кцем електронногоаукцiонУ визнано Благодiйну органiзацiю <Благодiйний фонд ВалерiяФранчука> (СЩРПоу 39759l85) з пропо.rцiсtо щодо цiни оренли приплiщень намiсяцЬ В супri 
_4 8б1,02 (чотирИ тисячi BiciпlcoT шiсrдес", одна гривrIя02 копiйки), без ПДВ, що додае.гься.

2' Укласти договiр оренди нерухомого майна' яке належи'ь /loкопlунальноi власностi тери.горiальноi громади MicTa Кисва i вiднесенедО сферИ управлiннЯ !ес'янськоi' palioHHoI В п,ricTi Кисвi дерrtсавr-,оl.адмiнiсТрачii з БлагОлiйнсlЮ сlрганiзачiеЮ кБлагодiйний фонд ВалерiяФранчука) на орендне користування нежитловим примiщенням загальноlо
плоtцеЮ 29,40 кв, М, що за адресоtо: лросп. Маяковського Вололип,tиllа. l0.
пл. Киi'в в установленоп4,ч порядку.



3, Комунальному пiдприсмству <керуюча компанiя з обслуговуванняжиТлоВого фонду {еснянського району,. kЪ.ru> (бала нсоутримувачу 
) :

3.1. IНфОРМУВаТИ ОРенДаря про необхiднiсть укладення договоруоренди, внесення на рахунок орендодавця авансового плате}ку тазабезпе.rувалъного депозиту.

3.2. Пiдготувати проскТ договорУ оренди, що визначений у пунктi 2ЦЬОГО РОЗпорядження та надати його дЬ вiддiлу з питан, ;;;;; ;Jr;#;Jl",власностi .Цеснянськоi районноi в MicTi Кис,вi державноi адмiнiстрацii, дляпIдписання.

3,3, Вiддiлу бухгалтерського облiку та звlтностi flеснянськtli'районноi. вMicTi Кисвi дерlкавноi алмiнiстрацii в yJ*nouneHoмy порядку, провестиперерахування коштiв (авансового платежу), *; ;;;;r; ;^ орендаря.

4, Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на
;ffilТЙ,, b".'rliX."#"""HcbKoi районноi в MicTi кисвi дер>Iсавноi

Голова Ъ*, 
!митро PATHIKOB


