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Вiдповiдно до законiв Украiни кПро мiсцевi дер)(авнi адмiнiстрапi[>,кПрО орендУ державного та комуналъного майна>, постанов КабiнетуMiHicTpiB Украi,ни вiд 0З .repBH я ZбZОр"*у J\Ъ 483 ,,Д."*i питання орендиДеР)КаВНОГо та комунального майна>, вiд tЪ 
""pn", ;r0.;"-у лд 820 кпрозатвердження примiрних 

_договорiв о.ренди л.ро,оr"о.п майна>,вiд 27 травня zoiZ ponY й оз+ кПроЪ.оЁп"uостi оренДи дерl*авного таКОМУНаЛЬНОГО МаЙНа 1'ПеРiОД ВО€]ННого стАну), рirшенн" йиi,вськоi. MricbKoi.ради вiд 2З липня 202О' року JФ 5olg129 <Про o.oni- nrru""o орендикомунального майна ,.p"iopiurrut oi Ь;;;о" MicTa K"euuu, lз змiнамrr,враховуючи розпоряд)I(ення !еснян..-i.;;онноi . r,.riKrrcBi лер>lсавн oi.

firi:l'#aui' 
ВiД 26 ЛИПНЯ 2'22Pony Б)ii'ппро о.оr,оr*ня аукцiону на

майн а, яке "JHl: 
О;" 

":"',Tij];, Jo,'ii|f,- л ::l'l';;;; в ико р tlc тання
MicTa Кисва i ;j;;i1"_::'л_",11О"'1"' ТеРИ 'Орiальноi громали
кисBi 

^d;;#i;ffi;il.iiГ'" 
Управлiння {есня";",.;iЬйонHoi', n,iii

l. Затверлити lфотокол електронного аукцiону м LLр001-Uд-20220802-71600' щооо прооо'ження договору оренди rrежи.гловогоПРИМiЩеННЯ ЗаГалЬНОЮ Площею 
.45,45 nu i, *о за адресою. бульв. БиковаЛеонiДа' 7-А' М' КиiЪ, вiдпоuiдно оо ,nb.o перемо}кцем електронно.оаукцiону визначено Мале приватне пiдприемство <гр trкина> (сдрпоу16305523) з пропозицiею щоЬ цirr" ор.ч,д" примiщень на
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ти сяLI сiпlсот п' ятдесят ;;;,;р ивен ь о 0 коп iит l]]ъъ., йн ]

norr"lnJHlK,,Y:']P ОРеНДИ Не ухоIчIого майна, яке нале)I(ить до
с(lерип"о,*iiiХ"'lilТ#11'#"Ъ:;:'"lТi^i'';ГJ"*lltът*i;
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з Ма-гtим приватним пiдприеплством кГражина>користування нежитловим примiщенням загальноюКВ. М, ЩО За аДРеСОЮ: бУлъв. Бикова Леонiда, 7-Д, м. Киi.в впорядку.

3, Комунальному пiдприем.ту ккеруюча компанiя з обслуговуванняжитлового фонду {еснянсuпо.о райЬну r. i<r.ru> (балансоутримувачу).
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ОРендаря про необхiднiстъ укладення договору
,iб..п.чrr;fiff 

^fr.#fiY'o* 
ОРеНДОДавця авансового платежу ,u

З.2. Пiдготувати проект договору оренди, що визначений у пунктi 2цього розпорядження та надати Його до. вiддiлу з питань майна
xf#НШil| HlH;.*T;'"cbKoi районноi в мlйi киевi дерrtсавноi

з,3, Вiддiлу бухгалтерського облiку тА звiтностi {еснянськоi.районноi в MicTi Кисвi о.рп.uъпоi адмiнiстрацii в установлеI
.fiffi. ПеРеРаХУВання коштiв (ouon.orolb' nr,ureTcy), u," l"#_IoH:T*

4. Контроль за викона
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адмiнiстрацii
на орендне
площею 45,45
установленоп,Iу

Голова
!митро PATHIKOB


