
ПРОТОКОЛ № 128 

засідання комісії з проведення торгів на право розміщення засобів  

пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі та об’єктів сезонної 

дрібнороздрібної торговельної мережі на території міста Києва 

 

22 липня 2021 року          м. Київ 

 

Присутні: 

Голова Комісії: Лаврук А. 

Заступник голови Комісії: Непряхін О. 

Секретар Комісії: Осауленко О. 

Члени Комісії: Аріхова О., Перетяченко Д. 

 

Порядок денний: 

1. Розгляд заяв на право розміщення засобів пересувної 

дрібнороздрібної торговельної мережі на території міста Києва, що 

надійшли від суб’єктів господарювання для участі в торгах, які 

відбудуться 26 липня 2021 року. 

Доповідач: Осауленко О. В., завідувач сектору торгово – договірної  

діяльності; Аріхова О. П., начальник відділу бухгалтерського обліку та 

звітності – головний бухгалтер. 

 

СЛУХАЛИ: 

1. Осауленко О. В., яка ознайомила членів комісії із заявами на право 

розміщення засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі на 

території міста Києва, що надійшли від суб’єктів господарювання для участі в 

торгах, які відбудуться 26 липня 2021 року, а саме: про лоти, по яким надійшли 

заяви і в якій кількості; про кількість заявників, які допущені до торгів. 

2. Аріхова О. П., яка поінформувала членів комісії про суму гарантійних 

внесків, що внесені на розрахунковий рахунок підприємства. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Затвердити перелік лотів, за якими відбудуться торги та перелік 

суб’єктів господарювання – заявників, яких допущено до участі в них  

(Додаток 1).  

Голосували: За – 5 

  Проти – 0 

  Утримались – 0. 

 

Рішення прийнято. 

 

2. Оприлюднити цю інформацію на сайті http://kievcity.gov.ua. 

Голосували: За – 5 

  Проти – 0 

  Утримались – 0. 

http://kievcity.gov.ua/
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Рішення прийнято. 

 

Голова Комісії Андрій ЛАВРУК 

Заступник голови комісії Олексій НЕПРЯХІН 

Секретар комісії  Олена ОСАУЛЕНКО 

Члени комісії Олена АРІХОВА 

 Дмитро ПЕРЕТЯЧЕНКО 

 



 

Додаток 1 

до протоколу № 128 засідання комісії з 

проведення торгів на право розміщення 

засобів пересувної дрібнороздрібної 

торговельної мережі та об’єктів сезонної 

дрібнороздрібної торговельної мережі на 

території міста Києва 

від 22 липня 2021 року 

 

 

Перелік лотів, за якими відбудуться торги 

 

№ 

п\п 

№ 

об’єкту 
Район Адреса  Тип об'єкту 

Функц. 

призначення 
Площа 

Форматна 

зона 

Дата та час 

проведення 

торгів 

1 

ДА-П-

00071 Дарницький 

вул. 

Бориспільська, 3 

Автокафе, автокав'ярня, 

лавка-автопричеп 

гарячі напої/швидке 

харчування 9,00 3 

26.07.2021 о 

10.30 

2 

ОБ-П-

10339 Оболонський 

просп. 

Оболонський, 15 

Автокафе, автокав'ярня, 

лавка-автопричеп 

гарячі напої/швидке 

харчування 9,00 3 

26.07.2021 о 

10.30 

 

 

 

Перелік суб’єктів господарювання – заявників,  

яких допущено до участі в торгах 

 

№ 

п/п 
Заявник 

1 ФОП Куватова Валентина Юріївна 



 

2 ФОП Малишева Олена Олександрівна 

 

 

Голова Комісії Андрій ЛАВРУК 

Заступник голови комісії Олексій НЕПРЯХІН 

Секретар комісії  Олена ОСАУЛЕНКО 

Члени комісії Олена АРІХОВА 

 Дмитро ПЕРЕТЯЧЕНКО 

 


