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Фонд двржАвного мдйнд укрдiни

РЕГIОНАЛЬНЕ ВIДДIЛЕННЯ
ФОНДУ ШРЖАВНОГО МАIЛIIА )rКРАIНИ

ПО MICTY КИ€ВУ

бУльв.Т.Шевченка"50-Г,м.Киrв01601,01032,тtrr./фахс(044)281.00.18-J---' 
е-mаir:'Куiчзrý@ spfu,gov,ua, код ешпоу 19030825

вiдповiдно до Закону Украiни <про оренду державного та комун€шьного

майна> вiд 0з.rЙоtq року зтslsz_tх ,u Пор"дку переllчi в оренду державного

та комунЕлJIьного мйна, затвердженого ,rо."ч"о"ою kабiнеry MiHicTpiB УкраiЪи

вiд 03.06 .2O2OJф 483 на pa)ryHoK регiонЕ}пъного вiддiлення Флчtу по м,киеву

надiйшли грошовi кошти:
- 2 (дri) мiсячнi оренднi плати у cyмi 480,00 грн, (без пш) та

забезпечувальний депозит у cyМi б 000,00 грн. вiд переможця електронного

аукцiону ФОП Майданюк Б,Л,;

- 2 (двi) мiсячнi оренднi плати у cyMi 890,40 грн. (в т,ч, П,Щ _ 148,40 грн,)

та забезпечув€tльний депозит у cyN{i о ооо,о0 грн, вiд переможця електронного

аукцiонУ то.В кПР21>' 
т тт.rгпЕlппи one е були, про що' 

Потенцiйними орендарями договори оренди укJIаденl н

складенi акти про непiдписання договору оренди за результатами електронних

аУкчiонiв (копii нqдаrотъся), ,aloTb поверненню потенцiйним
Просимо надати роз'ясненняо чи пrдJIяг

оренДаряМсплаченiгрошоВiкошти9асамеавансовийВнесокТа
забезпеЧуваrrьний дarrоr"' в зв'язкУ з непiдписанЕ,IМ договору оренди,

Iъ,ýR.Oýц Nь з0_0s/ tt вцо
На}Ь вiд

Про повернення авансового внеску та

забезпе.гува.тtьного ДеПОЗ}rry

,Щодаток : на2 арк..

началъник

Людмила
281 _00-39

Фонд державного майна Украiни

Яна MATICBA

W



А.кт
про tl€цiдrrисашIя до}ов]0,:р}г ореlцц,ýd рв}льтаjгами
ел€ffтроuнФrо аукшiоrrу М UA-PS-Za2L-ý5-25.000048,3,

м. КиiЬ <<,?r >>
ýý- 2а

.За результ,атами електро}яого 4у_кцiоr,ry }& UА-РS-2а21,03,25-000048-З, З.о лотом 5(

fiа граво орФIди державIIо,го Еерухомсго майка - $ýяqfiJrових прЯп,riЩенЪ, заrд]ъI
пподiею 29,10 кв" м за ад)есою: м.КиЪ, вул.Мелсигiрськао 43, що облiковуетъся на бМz
,Щерэrtавного закдаду <,Центрацьна стоl,tаIодогiша полiклiнiка I\4iHicTepc,T,Ba,oxopoни здор(
У"t_р4щл,лlо Iцо прове_дрно вiдп-овiдцо до Закону Украiни <<Про Ереffду дФржавного
комуlrального майн$} вiд ,0:З.1,0.2.019 рку ,Jro 157,IX та Порядку передачi. в оре.

дер*,аýЕого та ко.м,,}ш,а;гльног,о. майн4 затвердж9ного,поGтаfiоъоЮ КабiКеТу MiHiOTpiB УКра
вiд 0З.062020 ЛЬ, 483 (далi - Г,fiоряпок); згiдно з lrротоколом епектронЕогО a.yKui,

ýЬ UА-Рý-202.1_0З-25-00004В-З :вй'112.04.2021, затвердкý.Еого наказом Регiоналън
вiддiлення Фотжу деря(ЕIвного майна, Ущр,,аiни (далi - Регiояа-шьне вiМдеяня) вiд 30.04.2
Nе 1077, rере.мокцем елек1роЕного аукцiоЕу (учаеёид, що подав €диЕу заявУ) став Ф
Майдаtтток Б,Л,,,sацрояошов_аций рсзмi,р ореIцкбt плаrlfёiслав 240.00 гдн бёз ПДВ.,

Листом вiд 11.0ý.2о2.1 хЬ з044В'764 Регiональке вiдДiледня, над
ФоП Майл,ашtоку Б.Л. та ffержавяом} закJiаду <фенцэа-rrьЕа стоNIатологiч*rа полtкпit
М{Ыотерства,охорони здоров'я УкршЪш проект договору оренди нерухомого майна,
налgжитъ д0 держаэноi власностi яа розгпяд та пiдттисаняя.

ФОГI Мфданюк Б,Л. та [ержавнцй закпад <Щеятра_ьна стоматодогiщlа полiтФir
MiBicTepcTBa охорони здо,ровЪ Украiнш не fiiдtгjиоали.договф у ВGтЕцОЕлеНi стрс
пеlредбачепi rr,rry{ктом 74 Порядку"

На пЙставi ,шУiжту. Z6' Поряякr д,аним актом засвi-дтустьоя ф:акт не пiдписа
дOгоЕору ореffдЕ дерr[€вного fiерухомого майна - нежитлових примiлцень, загалЬЕ

площею 29,0 кв. ь4 за адреоою: м.КиrЪ, ву;r.Метtr,tгiреъка, 43, що облiковУеться На баЛа

,Щержавжого gакIIаду <1ЦрнтральЕа стоматологiчца полiклiнiка MiHieTep.oTBaoxopoнИ ЗД_орс

lkраllflФ)ь лцо пв,Oв9жена вiшrо_вiдцо до Закону Ук,рани <<Про ОренДу державпОIо
комуяаIIъ,вого MаIiEalr у встановленi строки.

Начальник регiоналъного
вiддiлення Ф[МУ по м. Киеву Яна МАТI€ВА

-."Перший з hступник ЕачаJrъника

регiонатlьного вiддiлентrя Ф,ЩМУ

Нач, адьцик Управлiння ореfiдних вiдно,сйн

регiонального вiццiлення ФЩМУ по м, Кисву

Заступник Еачальfiика Управлiння * начаJIьнкк вiддiлу

укдадаýшI договорiв ореяди,державного, майяа

регiонмьного вiддiлення Ф.ЩМУ по м, Киеву

Го-ловний сrrе-цi алri ст в iддiл,у

укладанЕя договорiв оренди державного майfiа

регiонального вiддiлення Ф,ЩМУ по м. Киеву

олегГРIНЕнк(

Свiтлана ВДОВИЧЕН]

Iрияа Ф]ШПО]

Любов РУДАЧЕ]



пiдЕисаЕЕя _ ! _9_:_л.

ТоВ KII 1> та ffержавшоro il,iшJрлеýлст.аа кНаухово-доолiдЕвй iпрrи,тут бу;дiве.fiьнOтО

виробниtлтва,; 
"u 

пiЙrffi-i"."чь iч:ЙЙ"*.пi строц4, цФредбачеrri rУ-,ЕКТОМ 74 ПОЛЯПКУ,,

Etra пiдотарi'Йчrу, тб IЙряlку да$им актом :засвiдчу,€Jьоя ф.аКТ 
Це ПiДПИСаfittЯ

договору о,рФ.Едц. де,ржавцсго *.р,5лrо*Ьrо,маЁша *., ноЕ,л1цrо,водо цримiшIg}Iця, з_агФIъЕO,ю

Iшощею _19,6, rо. ;;Б;;й; 
"r 

i<иir, вуд"Ватlевiя Лобдiовськотоо 5,1" шО- об-лiковJiе!ъся на

баrrансi Дфякавноrо п,iмриемспва -НЙЙ;._,я".оiд*t iHcшrTyT фдiве,уrьн,о,го 'Ф1ЧЗi::}йýБй; ,tйоriй до закоф-у,краrни <<про ореЕду деря(авногО: Т,fl КОМ}t{аЛЪfiОПО

Начальник регiон алън,ого

вiддiлентrя Ф.ДМУ по rvI. Киеву ЯнаМАТI€ВА"

Першrий застуцник начаJIьIIика

р.гiооалuяого вМiпення ФДМУ по м. Олег ГРIНЕнкО

На.{альник У. правлiння орендн,их вiдкосиtл

регiональКого ЪiмiЛонвя ФЩМУ по,м, Киеву Свiтлаяа ВfiОtsИЧЕНКО

ЗаотулниК ЕачадьЕЖа Управлiчня - Е1ýilJIъЁйк,в'lддlJIу

укJ.rадdЕIIя дог.оворiв орех{ди держаtsI.Iого майпа

;,;;;Й;Ьiu *iЙir,"йо ФДil{У по м, Киеву

:

Iрина ФIЛIПОВА.

Головний спецiалiст вiддiЛУ fi
iжжЁ:;т#fr.:|ffi" @

.n'n

J,лю-бов РУДАЧЕВ4

про непiдписанfffi договорJ ореýди 3а реЗУЛьЛаТаМИ 
;

;Ъ*rрйп"r 
"упцiоцу 

rrь tдлs_t021 _0за6.0 000 12.з

лъ,кшв <Ф> F.{ , 2а2!

За результатаь{и еJlокч)ощЕото адtriон.у }l! UA.Pý-2021-0-3:26-00001,2-3, ýа JIот,ом 5б84,

на,прав0 оренш{ д9р}кtлвноrо нчр.trтпоЙото мйна *'flýХФ'тflоВ.ОГФ Т1РЯмiшення, загаJIъною

пJtощ.ею]9об кв. 
"-Б=rrр-ооrо* 

*]ifuЙ вул.В,адgф JIобавошоъкФrоо 5;1,,щкi облiковуеть"ся на

балашсi ffержав*чJЬ iЙ_"**.r;;;,ЙБ;"-д".ф-"fi iHoTKTyT бУДвr,лънО,rО В,ИРОбНйЦТВФ},

йъйrЬо "ьйд"Ъ ло Закону 
iУкрЫни кГфо ореrr,ду" де-ржФвното та комуяаJIьного

*"й";; "й Оз.rйГrЫ-еЫl, ПП 157-ж-та ПорядКу педеsryl в. gр;еНду державно,го та,

коr,rуrrалбЦого цлйцЪ sатвýр_дж€н"*'rJ""Й""п*п'Кчбi"р..l,fuiнtОТгgЙ*рчЪ" вiд 03,06,2020

м 4вз fiалi порядок), зг,iдttо i протоiолqм ёJлёктр_о,Еното 6у,кцiонт

Jф Uд_.рS_2021_03_z6_а00012_,з вiд 
'15_04.z1il, 

затвеццш<еного .Еаказ,оIч1 
р"егiонапьного

'iддiлеffця 
Фовдr дерIкавного nnчпна Укр*Й (дЙ - РсГЬаПЪНеЗjДД-iЛеЯrrЯ) ВiД22,а42аZI

Ns 959, тореп{ожцеI\Л еJIеКrронfiого ,*,у_urцiu*,у 1учаоник, 1цо подtlв едцчц заяву) отало, TqB

;прrlr;, Йопоlrоваtтий р.Ййр uрЕцiф]rпЦi 37i;9€_трл брз;ПДВ, ;

JTracToM 'вiд 1l'05,2021 Nb зо-о+liтоs Ретiйалъ,Го }фоч*т цададо тов кпр21>> та

,ffBpxaB*o_My пiашриеЛчtСТВу <<Науково,досциЕий:iнсм-тут будiвелыr,огФ ви,р,обн.ицтвD),цраёкт

до.говорУ орешди:Еqр_yхомого ,майн4, rшо rr'атrеж*rтъ.до держзtвцьi tsJIаеноGтi IIа ровгJцд та
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