
дЕснян ЬКА РДЙОННА В MICTI КИ€ВI

дЕ ВНА АДМIНIСТРАЦIЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

о6, N.з39

Про оголошення кцiонiв на

продовження дого iB оренди

Вiдповiдно
<Про оренду

державного та

MiHicTpiB Украiн
державного 

,га

23 липня 2020 ро
територiаrrьноi
балансоутри
обслуговування
18.05.2021 Ns 46-

/

О законiВ УкраiнИ <ПрО мiсцевi державнi адмiнiстрацii>,

вного та комунаJIьного майнD>, Порядrсу передачi в оренry

rмvнaJlьного майна, затвердженого постановою Кабiнеry

;iil;^^й unu- ZOio року Js 18З 
<Щеякi питання оренди

ryнаJIьного майна>, рiшення Киiвськоi мiськоi_ радилj.,j

861:

1. огоп
нежитлових пр

ги аукцiони, за результатами .

iщень можуть бути продовженl
яких чиннi договори оренди

з iснуючими орендарями або

укпаденi з новим орендарями.

2. Затверд
на продовження
адресою: м. Киi
13,00 кв. м, що д

3. Затвер

на продовження {\''r vuv'J "'-^--],*. 
,rо 55 

"яга 
2'l ,6| КВ. М, ЩО

вул. Балъзака Оноре де, 55, загальною площою,z
адресою: м. КиТ

додасться.

ти текст оголошення про проведення еJIектронного аукцiону

договору оренди нежитлових примiщ9н_ъ, якi знаходяться за

, rро.п.-Маяковського Володимира, збl7, заг€UIьною ппощею

ти текст оголошення про проведення електронного аукцiону

договору оренди не итлових примiщень, якi 
11,::1:,.:",::

ти текст огопошення про проведення електронного аукцiону

договору оренди не итлових примiще*: 
_]1 :iT:iT::",::

4. Затвер
на продовженн
адресою: м. КиТ

додаеться.

;;;. ;b;iБ*."ri я, IZ, загальною площею 23,20 кв, м, що
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5. ЗатвердитИ текст огопошення про проведеншI електронного аукцlону

на продовження Дрговору оренди нежитлових примiщень, якi знаходяться за

адресою: м. Киiв, 
"уrr. 

bpur".nu"."*a, |6, загальною площею 45,10 кв, м, що

додаеться.

6. затверди електронного аукцlону

на продовження ень, якi знаходяться за

адресою: м. Киiв, площею 7L,42 кв, м, що

додаеться.

7. Затвердиtrи текст оголошення про проведення електронного аукцlону
-, --Iпu нежитлових :i знаходяться зана продовження {оговору оренди нежитлових примlщень, як

адреiою: м. Киiв, вул. Закревського Миколи, 29 _ д, заг€UIьною площею

4,40 кв. м, що дод4еtься.

8. Затверди{и текст оголошення про проведення

на продовження .цоговору оренди нежитлових примlщ

адресою: м. КиiЪ| просп. Маяковського Володимира,

76,40 кв. м, що доДаеться.

9. Затвердити текст оголошення про проведення електронного аукцlону

на продовження договору оренди нежитлових примiщень, якi знаходяться за

адресою: м. Киiв' вул. Шолом длейхема, 1, загалъною плоЩею 15,20 кв' М, Що

додаеться.

комYнаJIън этву <<Керуюча10. Балан{оутримувачу комунаllъному пiдприсмt

компанiя з обслуfовування житлового фонду ,щеснянського району м. Киева>>

невiдкладно повiдомити чинних орендарiв про проведення електронних

аукцiонiв.

10. Вiддiлу з питань маЙ а комунЕulьноi власностi ,.Щеснянськоi районноi в

MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii розмiстити оголошення про проведеннrI

електронних аукцiонiв на продовження договорiв оренди нежитлових

примiщень в електроннiй торговiй системi.

11. Вiддiлу бухгалтерського облiку та звiтностi .Щеснянськоi раЙонноi в

MicTi Киевi державнот адмiнiстрацii в установленому порядку, провести

перерахування коштiв, що надiйдуть вiд оператора електронного майданчика.

|2. КонтрOль за виконанням цього розпорядження покласти на

заступника голо;и ,ЩеснянськоТ rHHoi в MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii
М. Загуменного.

Голова Дмитро PATHIKOB



ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження ЩеснянськоТ районноТ

ОГОЛОШЕНIIЯ
про проведещня електронного аукцiону на продовя(ення договору оренди

п"*rrпоuого г{римiщення, що за адресою: м. КиiЪ, вулиtц Вiкентiя Беретгi, t2,
площею 2З,20 кв. м.

Загальна iнформацiя
Орендодавець щеснянська районна в MicTi Кисвi державна адмiнiстрацiя, код

едрпоу 37415088,
MicTo КиТв, 02225, тел

Балансоутримувач слуг фонду
, ко адреса:
м. К 044) 546

Iнформачiя про
чинний договiр

оренди., строк якого
закlнчусться

Ъiзична особа-пiдприсмець Шерстюк Олена tJlKToplBHa - чиннии

орендар.
,Щоговiр оренди Jф 1235 вiд 21 .02.20I.9
бфо* Ьрd"д", 2 роки З64 днi. ,Щата закiнчення договору: 28.07.202l
чинний орендар ма€ переважне право на продовження договору оре.нди

Jф 1235 вiд 2l .02.2019, яке реалiзусться шляхом учасfl в аукцlонl на

продовження договору оренди вiдповiдно до умов пункту l49 Порядку

передачi в оренду державного та_ затвердженого

поЪйо"оо kaбiHeTy'MiHicTpiB у Ns 48з к.щеякi

питаннЯ оренди державного та KoMyl - Порядок),,

якщо переможцем став iнший учасник електронного аукцlону, договlр з

чинним орендар9м припиняеться у зв'язку iз закiнченням строку, на який

його укладено.
Iнформацiя про об'скт оренди

Iнформацiя про
об'ект оренди

об'ект оренди знаходиться за адресою: вулиця Вiкентiя Береттl, lZ
м. КиТв, iндекс 02222
Загальна площа: 23,20 кв. м.
Корисна площа: 23,20 кв, м.
Частина житловоТ булiвлi, перший поверх.
Тип об'екта: нежитловi примiщення.
вхiд в примiщення вiдокремлений. стiни, фундамент, перекритгя в

задовiльному cTaHi, фiзичний знос вiдповiдае TepMiHy експлуатацiТ

булiвлi.
тъхнiчний стан об'екта задовiльний, в наявност1 системи
електропостачання, топлопостачаннJI, водопостачаннJI та каналiзацiТ.

об'ект оренди не мае окремих особових paxyнKiB, вiдкритих
постачальниками комунальних послуг.
поверховий план та фотографiчнi зображення об'екта додаються в

окремому файлi в ЕТС.
в irодаткоjiй заставi перебувае вiд2O.L|.20|4 Ng |з126-52-25-20.

BapTicTb об'екта
оренди

Ринкова BapTicTb об'екта оренди станом на 28.02.202l - 452660,00
(Чотириста п'я1деся, д i тисячi шiстсот шiстдесят грн. 00 коп.) без пдв.

Iнформачiя про
наявнiсть рiшень про

проведення
iнвестицiйного конкурсу

або про вкпючення
об'екта ло перелiку
майна, що пiдлягас

приватизацiТ

рiшення про проведення iнвестицiйного конкурсу.або. про включення
об'екта доЪерблiку майна, що пiдлягас приватизацii, вiдсутнi.



Iнформацiя про
отримання

бшансоутримувачем
погодження органу

роки 3б4 днiропоновании
строк оренди та

графiк
використання

об'екта
pHoi спадщини,Iнформацiя про те,

що об'ектом оренди
е пам'ятка
культурноi

спадщини, щойно
виявлений об'ект

культурноi
спадщини чи його

частина
11 пункту 29

vv v\r чучддлIr ylлLLvp\л-lv 
-- 

------_J

використовувати за будь-яким. цiльовим цри_зg9}енням, окрlм
визначеного договороlл оренд, вiд 21 .02.20t9 Ns 1235 - розмiщення

цiльове призначення
об'екта оренди

.щодаеться до оголошення про передачу нерухомого майна в оренду в

окремому файлi в Етс
Проект договору

- 1-339,18 грн. (без урахування ПДВ);
(Пункmом ilB- ПоряOку вказано, lцо ^opeHdHa 

плаmа
вuзнача€mься В поjяdкli, переdбаченому 2 цьоzо поряdку,

але не може буmч нuэtсчою за осmан opeHdHy плаmу,

всmановлену doeoBopoM, |цо проdовэtсусmься.. Ор_енdна плаmа за
осmаннiй йiсяцо орZнdч -'квimЪнь 202] склаdае ] ЗЗ9,I8 zpH. без

Умови оренди
майна

,Щодатковi умови
оренди майна

Продовження таблицi

договору оренди.
,Щата та час аукцiону визнач
Час проведення аукцiону
системою автоматично вlдповlдн
електронних аукцiонiв.
Кiнцевий строк подання. зz}яви на участь в електро.н_н_ому аукцlон1 та

електронному аукцiонi iз знижеflням cTapToBot цlни встановлюеться
електронною торговою системою для кожного електронного аукчiону
окремо в промlжку часу з 19 години 30 хвилин до 20 години 30

хвилин дня, що ня еле

сплатою витрат на оплату комунальних послуг, земельного податку
пропорчiйно площi орендованих_ примiщень, електропостачання,.
послуги з прибирання територii та вивiз смiття, охорона територii

- _-__-___--:-9---: _ л л--.-,-

цриЙiщення будiвлi та iH. експлуатацiйнi послути.
зiiйснення невiд;емних полiпшёнь можливо ,гi.llьки у разi

Iнформацiя црgзуlсщgЦ
Iнформаltiя про

аукцlон

екта в суооренду не,/лvптlв



Продовження таблицi

орендодавцем письмовоi згоди на поточний та/або капiтальний ремонт
орендованого майна, як це передбачено чинним законодавством.
Орендар здiйснюе страхування об'екту оренди на користь
балансоутримувача.
оренднi канiкули - не чен1

Обмеження щодо
цiльового призначення

об'скта.оренди,
зстановлен1 вlдповlднс

до п.29 Порядку

Об'ект оренди може .буr" використаний орендарем з метою
визначеною у договорl оренди, який продовжуеться, а саме:

розмlщення перукарнl.

Iнформацiя про
умови, на яких.

проводиться аукцlон

Особа, яка мас HaMip взяти участь в електронному аукцlонr, сплачуе
реестрацiйний та гарантiйний внески для набуття статусу учасника.
Розмiр MiHiMa-TlbHoгo кроку пiдвищення cTapToBoi орендноi плати дJuI:

- аукцiону - 1З,39 грн. (1%);
Розмiр гарантiйного внеску (чинний орендар): бб9,59 грн.
Розмiр гарантiйного внеску (потенцiйний орендар): 3 000,00 грн.
Пункmом 58 Поряdку переdачi в оренdу dерэtсавноzо mа комунальноzо
ллайна зазначено, tцо розл,tiр zаранmiйноzо внеску всmановлюеmься у
розл,tiрi сmарmовоt оренdноi' плаmu на:-!ва 

л,tiсяцi dля об'екmiв оренDu, пропонованuй сmрок opeHOu якtlх
сmановumь Bid оdноzо dо п'яmu poKiB ] 339,]8*2 : 2 678,36 zpч., mle не
менurc як 0,5 мiнiлtальноi заробimноi плаmu, всmановленоi сtпаном на ]
сiчня поmочноzо року 6000,00*0,5:3000,00 zрн. dля поmенцiйнtм
opeHdapiB.
Пункmол,t 147 . Поряdку, _ переdачi в opqHdy dержавноzо mа
кол4унсulьноzо майна переdбачено, ulо розл,tiр zаранmiйноzо внеску
всmановлюеmься вidповidно do пункmу 58 цьоzо Поряdку, Kpitll чuнноzо
оренdаря, якuй слlлачуе zаранпiйнuй внесок у розмiр! _половllнu
9mарm9во|оренdноi'rulаmu за оduн мiсяць ] 339,18 : 2 : 669,59 zpH.
Гарантiйний внесок сплачуеться у термiни та в порядку, що визначен1
Регламентом роботи електронноi торговоi системи державне
пiдприемство <Прозорро.Пролажi>.
Розмiр реестрацiйного внеску: 600,00 грн (заidн о Закону Украllu <у

Про оренdу dерэtсавноzо mа Koл|yчcblbHozo майнаD реесmрацiйнuй
внесок - су74а KoIamiB у розмiрi 0,] MiHiMutbHoi' заробimноi' плаmu,
всmановленоl' сmаном на ] сiчня полпочно2о року (6000,00 zpH*0,I :
!P0,0Q zрф
Кiлькiсть KpoKiB аукцiону за методом покрокового зниження cTapToBoi
орендноi плати та подальшого trодання цiнових пропозицiй - 99.
Чинний орендар мае переважне право на продовження договору
оренди в ходl аукцlону на продовження договору оренди за умови, що
BiH бере. участь в такому аукцiонi та зробив закриту цiнову
пропозицlю, яка с не меншою, нlж розмlр cTapToBol орендноl плати.

Е}имоги до орендаря Потенцiйний орендар повинен вiдповiдати вимогап{ до особи
орендаря, визначеним статтею 4 Закону УкраiЪи <Про оренду
державного та комунального майна>.

Щокументи, якi розмiщус
(завантажуе) Учасник в
електроннiй торговiй
системi державного

пiдприемства
кПрозорро.Продажi> для

участi в електронних
горгах з оренди майна Ht

етапi подачi закритих
цiнових пропозицiй

тобто до електронного
ачкцiоrгч)

,Щля участi в аукцiонi потенцiйний орендар мае подати до електронноi
торговоi системи документи, визначенi статтею 13 Закону УкраiЪи
кПро оренду державного та комунального майна>.
Вiдповiда-пьнiсть за достовiрнiсть поданих документiв несо зzulвник.



Продовження таблицi

Вимоги до оформлення
цокументiв, якi повинен

надати Учасник для

участi в електронних
торгах електронноТ
торговоi системи

державного
пiдприемства

кПрозорро.Продажi>

,Щокументи, що подаються учасниками електронних rUPl ,o """:,-:-:.:.
ъiдrrоuiдur, вимогам, встановленим адмiЕiстратором електронноl

iф.о"оi системи л.р*uu"оrо пiдприемства (ПроЪорро,Продажi),

,Щодаткова
iнформачiя

,Що укладення договору оренди аоо
переможець електронного аукцlо
внесок та заОезпечувtlльнии деп
аукцiону у розмiрах.та порядку,
оренди майна, опублiкованого в,
оренду у вiдповiдностi до пункту 1

для сплати потенцiйними орендар
BHecKiB за посиланням на cTopiHK

2.
нчика здiйснюс перерахування

го внеску на казначейськi рilхунки
за такими реквlзитами: .

в нацlональнlи вzlлютl:
Одержувач: Деснянська районна в Micтi Киевi державIIа

038000077766
ачейська служба Украiни, м, Киiв

ахування реестрацiйного та

гарантiйного BHecKlB.

Реквiзити paxyHKiB

Технiчнi реквiзити
оголошення

Перiод мiж. аукцiоном та iц_ц1::.9, 
1з зниженням u,lapruьul цrflуr,

аукцlоном lз зниженням стартовоi цiни та аукцiоном за методом

покрокового зниження cTapToBol
пропозицiй (20-35 календарних д
електронною торговою системою
единё посилання на веб-сторiнку
в шфавiтному порядк
майданчика, якi мають
ets-Drozorroprodazhicbd2.

KoHTaKTHi данi (номер
телефону i адреса

електронноi пошти
працlвника

балансоутримувача
для звернень про
ознайомлення з
об'ектом оренди

,ЩостуП для ознаЙомленнЯ з оо'сктоМ_оренд,I у роOOчl лнl 5 Uo,vU лU

iЪ:Оd з'понедiлка по п'ятницю забезпечуе балансоутримувач КП
uК.pyo"u компанiя з обслуговування житлового фонДу,Щеснянського
району м. Киева>

Контактна особа: Сокур Валентина .Щмитрiвна
Тел. 067 555 45 521, QаЦ 546 З9 l'7.

ольга MДIKIBCЬKA



ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження ЩеснянськоТ районноi
в MicTi Киевi деожавноi адмiнiстршrii
вiдБ 24)Й8 ddЦNп 3l9

ОГОЛОШЕННЯ
про проведення електронного аукцiоIу_ на продовження договорУ ОРеНДИ

нежитлового примiщення, що за адресою: м. Киiв, вулиця Шолом Длейхема, 1,

площею 15,20 кв.м.

Загальна iнформацiя
Орендодавець Щеснянська районна в MicTi Киевi

€ДРПОУ 37415088, адреса: проспект
MicTo Киiв. 02225, тел. (044) 546-20,7|

державна адмrнrстрацrя, код
Володимира Маяковського, 29,
e-mail: vkvO9@ukr.net

Бшансоутримувач КП кКеруюча компанiя з обслуговування житлового фонду
Щеснянського району м. Киева>>, код СДРПОУ 39605452, адреса:
вул. Миколи Закревського, бул. 15, м. Киiв, iндекс 022I'l, тел. (044)
5 46 з9 1 7. e-mail : r,dscl krrг(Zi)trk г, net; dsastar2(Oukr.net.

Iнформацiя про
чинний договiр

оренди., строк якого
закшчуеться

Фiзична особа - пiдприсмець
чинний орендар.

Веременко Андрiй Михайлович

Щоговiр оренди Ns 1047 вiд 06 серпня
Строк оренди: 2 роки 364 днi
.Щата закiнчення договору: 28.0'7 .2021r

2018 року

Чинний орендар ма€ переважне право на продовження договору
оренди Jф 1047. вiд 06 серпня 2018 року, яке реалiзусться шJuIхом

учасп в аукцlонl на продовження договору оренди вlдповlдно до умов
пункту 149 Порядку передачi в оренду державного та комуншIьного
майна, затвердженого постановою Кабiнету MiHicTpiB Украihи вiд
0З.06.2020 N9 483 кЩеякi питання оренди державного та комунчlльного
майна> (далi - Порядок).
Якщо. переможцем став iнший учасник електронного аукцiону,
договiр з чинним орендарем припиняеться у зв'язку iз закiнченням
строку. на який його укладено.

Iнформацiя про об'ект оренди
Iнформацiя про
об'ект оренди

Об'ект оренди знаходиться за адресою:
м. КиiЪ, iндекс 0215б
Загальна площа: 15,20 кв. м.
Корисна площа: l5,20 кв. м.
Спорула (смiтгсзбiрник).
Тип об'екта: нежитлова споруда.

вулиця Шолом Алейхема, 1,

Bхiд.впpимiщeння..oкpeмий.Стiни,фyндaмeнт'пepeкpитTя
задовiльному cTaHi, фiзичний знос вiдповiдае TepMiHy експлуатацii
будiвлi.
Технiчний стан об'екта задовiльний, в наявностi системи
електропостачання, теплопостачання, водопостачання та каналiзацii.
Об'ект оренди не мае окремих особових paxyHKiB, вiдкритих
постачальникЕlми комунttльних послуг.
Поверховий план та фотографiчнi зображення об'екта додаються в
окремому файлi в ЕТС.
В податковiй заставi перебувас з |2,|2.2008 М 553,

BapTicTb об'екта
оренди

Ринкова BapTicTb об'екта оренди станом Ha28.02.202I
- 280 500 (.Щвiстi вiсiмдесят тисячi п'ятсот грн. 00 коп.) грн. без П,ЩВ.

Iнформацiя про наявнiсть
рiшень про проведення

iнвестицiйного конкурсу
лбо про вкJIючення об'ектt

до перелiку майна, що
пiдлягас приватизацii

Рiшення про проведення iнвестицiйного конкурсу або про включення
об'скта ло перелiку майна, що пiдлягас приватизацii, вiдсутнi.



Продовження таблицi

нформацiя про отри
ба;lансоутримувачем
погодження органу

управлiння
2 роки 364 днiваний строк

оренди та графiк
використання об'екта

Hoi спадщини,Iнформацiя про те, що
об'ектом оренди е

пам'ятка культурноi
спадщини, щойно
виявлений об'ект

культурноi спадщини
чи його частина

оiання, що здiйснюють побутове обслуговування з

цiльове призначення
об'екта оренди

,щодаеться до оголошення про передачу нерухомого майна в оренду в

oKDeMoMy файлi в ЕТС

!лектронний. аукцiон вiдбуваеться в електроншй торговlи системl

державне пlдприемство <iпрозорро.продажi> через авторизованl

електроннi майданчики.
спосб проведення аукцiону: електронний аукцiон на продовження

договору оренди.'Дuru.,i 
чаi аукчiону визначаються на електронному майданчику.

час проведення аукчiону встановлюсться електронною торговою
системою автоматично вlдповlдно до вимог Порядку проведення

електронних аукцiонiв.
КiнцеЪий строк подання зirяви на rllacTb в електро.нному аукцlон1 та

електронному аукцiонi iз зниженням стартовоi цiни встановлюеть_ся

електр о н н о ю торго в ою си стемло ю для *" 
тх "_l9 _.j-.T,! :"*я,: g:ly 1х;ББ';^;;";й-r-;;' ; t9 години з0 хвилин до 20 години з0

о передуе дню проведеццц

Iнформачiя про

Строк орендуl;2 роки 364 днi
стартова орендна плата для: перш_ого електронного аукцlону

- 914,О4 грн, (бе ння П,ЩВ);- 974,04 грн, (бе ння trлЕ);
(Пункmолt' tio вказано, ulо сmарmова__оренdна плаmа

вuзначаеmься В переdбаченому пункmом 52 цьо2о поряdку,

ctlle не Mo)tce буmч нuэtсчою за осmанню мiсячну оренdну llлаmу,

всmановлену dizовором, |цо проdовэtсу7rr]ься. Оренdна плаmа за

осmаннiЙ ,irоцо оренdu -' берЪзень 202l сlашdае 974,04 zрн. без

Умови оренди майна

страхування об'екту оренди на користь

не
Компенсацiя замовни и згiдно з

договором про наданн послуг з оцiнки майна ]ф2404/1.

аЪЪ;;р'ui'д,u*йоuу. БалансоутримувачУ витрати пов'язанi зi
сплатою витрат на оплату комунальних посJryг, земельного податку
пропорцiйно площi ор9ндовачих примiщень, електропостачання,l.

nb.nyi" з прибиранн" Ъер"торii та вивiз смiтгя, охорона територii
прийiщенняъулiвлi та iH. експлуатацiйнi послуги.
Здiйснення Irёвiд'емних полiпшень можливо тiльки _у разi .на;ання
орендодавцем письмовоi згоди на поточний таlабо капiтальний

ремонт орендованого майна, як це передбачено чинним

l канкули - не

оренди майна



Продовження таблицi

Обмеження щодо
цiльового призначення

об'екта.оренди,
встановленl вrдповrдно

до п. 29 Порядку

обЪкт оренди може .буr" використаний орендарем з метою
визначеною у договорi оренди, який продовжуеться, а саме:

розмiщення суб;скту господарювання, що здiйснюють побугове
обслуговування з ремонту взут,гя.

Iнформацiя про
умови, на яких.

проводиться аукцlон

Особа, яка мае HaMip взяти )часть в електр_онному аукцlонl, сплачуе
и для набуття статусу )часника.
ння стартово1 орендно1 плати для:

орендар): 487,02 грн.
йний орендар): 3 000,00 грн.

Пункmом 58 Поряdку переdачi в оренdу dерсюавно2о mа Koшyчculbчoao
л,tайна зазначено, tцо розмiр zаранmiйноzо внеску всmановлюеmься у
розмiрi сmарmовоi оренdноi плаmu на:'!ва -л.лiсяцi 

dпя об;скmiв оренdu, проц9н9ван_uй 9ryц!к opeHdu якuх
'сmановumЬ 

Bid odHozo dо пhmu poKiB 974,04*2 : ] 948,08 zp+., але не_

MeHtue як 0,5 мiнiмальноt заробiЙноtплаmu, всmановленоt сmаном на ]

сiчня поmочноZо року 60i00,00*0,5:3000,00 zpH. dля поmенцiЙнtм
ope$Oapiq.
йункmЪм I47 Поряdку переdачi в оренdу dержавноZо mа KoMyHMbHozo
майна переdбачено, tцо розмiр zаранmiйно?о внеску всmановлю€mься
Bti;dtnoBidio do пункmу'5ý цьоzЪ Пбряdку, KpiM чuнноZо оренdаря, якuй..

,йоuу, ,ороrйiй"uй Brrio* у poiMtlli половuнu cmapmoаot opeHdHot

плаmu за оduн мiсяць 974,04 : 2 : 487,02. zрн,
гарантiйний внесок сплачуеться у термlни та в порядку, що визначенl
Реiпаментом роботи електронноi
пiдприемство (Прозорро.Продажi)). 

_

РозЙiр реестрацiйного внеску: 600
кПро оренdу dержавно2о mа кrмун
внесок - сума KoulmiB у розмiр 0,1
всmановленоI сmанол,t на i сiчiя поmочно?о року (6000,00 zрн*0,1 :
600,00 zpH),
Кiлькiсть KpoKiB аукцiону за методом покрокового зниження cтapтoBol

орендноi.rпu* та подсlльшого подання цiнових пропозицiй _ 99,

чинний орендар мае переважне право на продовжеЕня договору
оренди в ходi аукцiону на продовження договору_оренди за р(ови, що

"i" 
'бере. yrairb в такому аукцiонi. та т9_бив _:11|ту__*:о"'

пропозицiю, яка е не меншою, Hi
Вимоги до орендаря Потенцiйний орендар повинен вtдповiдат I Вимогzllч{ до особи

орендаря, визначениЙ статтею 4 Закону Украiни <Про оренду
деDжавного та комунального майнa>.

,,Щокументи, якi розмiщуе
(завантажуе) Учасник в

електроннiй торговiй
системi державного

пiдприемства
кПрозорро.Продажi> для

участi в електронних
торгах з оренди майна на

етапi подачi закритих
цiнових пропозицiй тобто
до електDонного аукцiоrry)

@цiйний орендар мае подати до електронно1

iЬргЬвоi систёми документи, виз Iаченi статгею 13 Закону Украiни
uпро оренду державного та комунального майна).
вiдповiдальъiстъ за достовiрнiсть поданих документiв несе заrIвник.

Вимоги до оформлення
документiв, якi повинен

надати Учасник для участi
в електронних торгах
електронноТ торговоI
системи державного

пiдприемства
кПрозорро.Продажi>

,щокументи, що подаються учасниками електронних торгlв повинн1

вiдповiдати вимогам, встановленим адмlнlстратором електронноl
торговоi системИ державноГо пiдприеМства (Прозорро.Продажi>,
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ольга MAIIIKIBCЬKA

,Щодаткова iнформацiя @BopyopeнДиaбoBДеньпiДпиcaннятaкoгoДoгoBopy
переможець електронного аукцtону зобов' язаний спJIатити авансовий
внесок та забезпечувальний депозит, що визначенl за результатап{и
аукцiону у розмiрах та порядку, передбачених проектом договору
оЪ."д" ,itriu, офбпiко"аrrЬго в оголошеннi про передачу майна в

оренду у вtдповiдностi до пункту 150 Порядку, на рахунок,
зzвначений орендодавцем у проекп такого договору,

Реквiзити paxyHKiB
для сплати потенцiйними оренд
BHecKiB за посиланням на cTopiHK
зазначенi реквiзити таких paxyHKip
maj danchik1 - ets -р rо zоrrо pro dazhi - сЬ d2 .-оператор електронiого майданчика здiйсню€ 

''ерерахування
ресстрiцiйного. та (iбо) гарантiйного внеску на казначейськi рахунки
за такими реквlзитtlми:

в нацiональнiй валютi:
одержувач: ,щеснянська районна в MicTi Кисвi державна

адмlнlстрацш
РахунЪк ]ф UA 86820 1 720 З 5 52490З8000077766
Банк одержувача: ,щержавна к начейська служба Украiъи, м. Киiв
Код згiдно з €,ЩРПОУ 374|50
призначенЕя платежу: для перерахування реестрацlиного та

гарантiйного BHecKiB

Технiчнi реквiзити
оголошення

Перiол мiж аукчiоном та аукцiоном,i] .111:уjч_:,чртовоl цlни,
аукцiоном iз зниженням cTapToBoi цiЕи та аукцlоном за методом
покрокового зниження cTap1oBol цlни та подiшьшого подання цiнових
пропозицiй (20-35 календарних днiв з дати оприлюднеЕня
оголошення електронною торговою системою про передачу майна в
оренду).
съинё посилання на веб-сторiнку адмiнiстратора, на якiй с посилання
в алфавiтному порядк
майданчика, якi мають
ets-prozorroprodazhi-cbd2.

KoHTaKTHi данi (номер
телефону i алреса

електронноi пошти
працlвника

балансоутримувача для
звернень про

ознайомлення з
об'ектом оренди

у робочi днi з 08:00 до
16:00 з понедiлка по п'ятницю балансорримувач КП
кКеруюча компанiя з обслуговування житлового фонду,Щеснянського
району м. Кисва>

Контактна особа: Сокур Валентина,Щмитрiвна
Тел. 067 555 45 52:' Qа4) 546 39 |7.



ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження .Щеснянськоi районноi
сmацl1
Lr9

оголошЕнIlя
про проведення електронного аукцiону на прOдOвження договору оренди

нежитлового примiщення, що за адресою: м, Киiв, проспект Маяковського Володимира,46,
площею 76,40 кв. м.

Загальна iнформацiя
Орендодавець Щеснянська районна в MicTi Кисвi державна адмiнiстрацiя, код

еДРПОУ 37415088, мiсцезнаходження: проспект Маяковсысого
Володимира, 29, MicTo Киiв, 02225, тел. (044) 546-20-7|, e-mail:
vkv09@ukT.net

Балансоутримувач КП <<Керуюча компанiя з обслуговування житлового фонду
.Щеснянського району м. Ки€ва>>, кол е,,ЩРПОУ 39605452, адреса:
вул. Закревського Миколи, буд. 15, м. КиТв, iндекс 022I'7, тел. (044)
5 46 з9 1 7, e-mail : r,c] so ku r(i),ukr. net; dsastar2(@ukr.net,

Iнформацiя про
чинний договiр

оренди, строк якого
закlнчуеться

Фiзична особа-пiдприсмець Лисенко HiHa Щмитрiвна - чинний
орендар.
.Щоговiр оренди Jф 1156 вiд26.|2.20|8
Строк оренди: 2 роки 364 днi
,Щата закiнчення договору: 29,07 .202l
Чинний орендар мае переважне право на продовження договору
оренди.Ns 1156 вiд 26.12.20|8, яке реалiзуеться шляхом pacri в
аукцlонl на продовження договору оренди вlдповlдно до умов
пункту 149 Порядку передачi в оренду державного та комунiшьного
майна, затвердженого постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраIни вiд
0З.06.2020 }ф 483 к.Щеякi питання ореЕди державного та
комунального майна) (далi.- Порядок).
Якщо. переможцем став iнший r{асник електронного аукцiону,
договiр з чинним орендарем припиняеться у зв'язку iз закiнченням
стDокY. на який його укладено.

Iнформацiя про об'еrсг оренди
Iнформацiя про
об'ект оренди

Об'ект оренди знаходиться за адресою: проспект Ммковського
Володимира, 46, м. Киiв, iндекс 02232
Загальна площа: 76,40 кв. м.
Корисна площа: 76,40 кв, м.
Частина житловоi булiвлi, перший поверх.
Тип об'скта: нежитловi примiщення.
Вхiд в примiщенн1 в_i4окремдений. С.тiни,.фундtlмент, перекриття в
задовiльному cTaHi, фiзичний знос вiдповiдае TepMiHy експлуатацii
будiвлi.
Технiчний стан об'екта задовiльний, в наявностi системи
електропостачання, теплопостачання, водопостачання та каналiзацiТ.
Об'ект оренди не мае окремих особових paxyHKiB, вiдкритих
постачальникzlN,Iи комунальних послуг.
Поверховий план та фотографiчнi зображення об'екта додtlються в
окремому файлi в ЕТС.
В податковiй заставi переб l2.t2.2008 м 55з

BapTicTb об'екта
оренди

Ринкова BapTicTb об'екта оренди станом Ha28.02.202l - 1 485 100,00
(Один мiльйон чотириста вiсiмдесят п'ять тисяч сто грн. 00 коп.)
грн. без ПДВ.

Iнформачiя про наявнiсть
рlшень про проведення

iнвестицiйного конкурсу
rбо про вкJIючення об'ектz

до перелiку майна, що
пiдлягае приватизацiТ

Рiшення про проведення iнвестицiйного
вклютIення об'екта до перелiку майна, що
вiдсутнi.

.конкурсу або пq_о

пlдлягае приватизац1l,



довження

нформачiя про отримання
баrrансоугримувачем
погодження органу

управлiння

Не

Пропонований строк
оренди та графiк

використання об'екта

2 роки 364 днi

Iнформачiя про те, що
об'ектом оренди е

пам'ятка культурноi
спадщини, щойно
виявлений об'ект

культурноТ спадщини
чи його частина

Об'ект оренди не вiдноситься до пам'яток культурноi спадщини,
щойно виявлених об'ектiв культурноi спадщини

. Iнформацiя про
цlльове призначення

об'екта оренди

Об'ект оренди вiдповiдно до абзацу 11 пункту 29 Порядку
неможJIиво використовувати за будь-яким цiльовим призначен_ням,
oKpiM визначеного договором оренди вiд 26.12.2018 }lb 115б -
розмiщення:76,40 кв,м, з них:

- 30,60 кв.м - пункт для доочищення та прода}ку питноl води,
- 45,80 кв.м - розмiщення перукарнi.

Проект договору .Щодаеться до оголошення про передачу нерухомого майна в оренду
в окремому файлi в Етс

Iнформацiя про аукцiон
Iнформацiя про

аукцlон
Електронний аукцiон вiдбувасться вJлектроннiй торговiй систем1

державне пlдприемство <iПрозорро.Продажi> через авторизов.lнi
електроннi майданчики.
СпосiЪ проведеннJI аукцiону: електронний аукцiон на продовження

договору оренди..

.Щата та час аукцiону визначаються на електронному майданчику.
Час проведення аукцiону встановлюеться еле{тронною торговою
системою автоматично вiдповiдно до вимог Порядку проведення
електронних аукцiонiв.
КiнцеЪий cTpoi подання. заrIви на участь в електронному аукцiонi та
електронному аукцiонl lз зниженням cTapToBol цlни встановлюеться
електронною торговою . системою дJUI кожного електронного
аукцiону окремо в промiжку часу з 19 години 30 хвилин до 20
години 30 хвилин дня, що переду€ дню проведення електронного
аукцiону.

Умови оренди майна

в
Додатковi умови

оренди майна
Можливiсть передачi об'екта в суборенду не передбачаеться.
Компенсацiя замовнику ринковоТ оцiнки об.'екта 9р9нди згiдно з

договором про надання послуг з оцlнки майна вiд l3.07.202l ]ф 595120.
Орендар вiдшкодовуе Балансоутримувачу витрати пов'язанi зi сплатою
витрат на оплату комунальних послуг, земельного податку пропорцiйно
площi орендованих примiщень, електропостачання, послуги з

прибирання територiТ та вивiз смiтгя, охорона територiТ примiщення
булiвлi та iH. експлуатаuiйнi послуги.
Здiйсненtlя невiд'емних полiпшень можливо тiльки у разi надачня
орендодавцем письмовоТ згоди на поточний таlабо капiтальний ремонт
орендованого майна, як це передбачено чинним законодавством.
Орендар здiйснюс страхування об'екту оренди на користь
балансоутримувача.
ооенднi канiкчли - не баченi.

п таблицi2



J вження ицl

Обмеження щодо
цiльового призЕачення

об'екта.оренди,
встановлен1 вlдповlдно

до п,29 Порядку

використаний орендарем
визЕаченою у договорi оренди, який продовжуеться,

розмiщення на 30,60 кв.м - пункту для доочищення та
питноТ води, на 45,80 кв.м - розмiщення перукарн1.

з метою
а саме:
продажу

Iнформацiя про
умови, на яких.

проводиться аукцlон

Особа, яка мас HaMip взяти участь в електронному аукцlонl, сплачуе

реестрачiйний та гарантiйний внески для набутгя статусу учасника.
1'озмф мiнiмальногъ кроку пiдвищення стартовот орендноi плати для:

аукцiону - 49,54 грн. (l%);
РЪзмiр iарантiйного внеску (чинний орендар): 2 476,98 грн.
РозмiР гарантiйного внеску (потенцiйний орендар): 9 907,94 грн,
пункmом 58 Поряdtg переdачi в оренdу dержавноzо mа комунальноео
майна зазначено, u4о розtиiр еаранmiйноzо внеску вспановлюеmься у
розмiрi сmарmовоi opeHdHol' плаmu на:',Щва'мiсяцi dля об'екmiв opeHdu, пропонованuй сmрок_оренdu якtм
сmановumь Bid оdноzо do п'яmu poKiB 4 953,97*2 : 9 907,94 zpц,, але не

менutе як 0,5 мiнiмальноi заробimноi плаmu, всrпаноsленоi сmаном на 1

сiчня поmочноZо року бб00,00*0,5:з000,00 ?рн. dля поmенцiйнuх

opeHdapiB.
пункmом t47 Поряdlу переdачi в оренdу dержавноzо lпа koшyчcutbчozo

майна переdбачено, tцо розмiр zаранmiйноzо внеску всmановлюепься
вidповidнЬ dо пункmу'58'цьоzЬ Поряdку, KpiM чuнноzо оренdаря, яуuй
сплачуе zаранmiйнuй внесок у розмiрi половuнu сmарmовоi opeHdHoi

плаmu за оDuн мiсяць 4 953,97 : 2 : 2 476,98 zpH.

гарантiйний внесок сплачуеться у термiни та в порядку, що визначенl
реiламентом роботи електроннот торговоi системи державне
пiдприемство (Прозорро.Продажi>.
РозЙiр ресстрацiйноiЬ внеску: 600,00 грн (заrdно Закону YKpatHu кПро
opeHdy dержавноzо mа комунальltоzо майналl реесmрацiйнuй внесок -
сума KolamiB у розмiрi 0,] мiнiмальноt заробimно| плауц, всmановленоi'

i.о"ом на ] iiiня поmочно2о роry @000,00 zpH*0,1 : 600,00 zрн).
Кiлькiсть KpoKiB аукцiону за методом покрокового зниження cтapToBol

орендноТ плати та подальшого подання цiнових пропозицiй - 99.

Чинний орендар мае переважне право на продовженнJI договору орАлди

в ходi аукцiонуна продовження договору оренди за умови, що BiH бере

участь в такому аукцiонi та зробив закриту цiнову пропозицiю, яка € не

меншою, нlж розмlр cTapToBol орендноl плати.

Вимоги до орендаря Потенцiйний оренд повинен вiдповiдати вимогам до особи
орендаря, визначеним статтею 4 Закону Украiъи кпро оренду
деDжавного та комунаJIьного майна>.

,Щокументи, якi розмiщуе
(завантажуе) Учасник в
електроннiй торговiй
системi державного

пiдприемства
кПрозорро.Продажi> для

участi в електронних
торгах з оренди майна на

етапi подачi закритих
цiнових пропозицiй тобто
цо електронного аукцiону)

Вимоги до оформлення
документiв, якi повинен

надати Учасник дlя участi
в електронних торгах
електронноТ торговоI
системи державного

пiдприемства
кПрозорро.Продажi>

,ЩокументИ, Що подаються учасниками електроr11* lорч _i::iчlвiдповiдати вимогам, встановленим адмlнlстратором електронноl
торговоТ системи державного пiдприемства (Прозорро.Продажi).

таблицi



До укладення договору оренди або в день пiдписання такого
договору trереможець електронного аукцiону зобов'язаний сплатити
авансовий внесок та забезпечува_пьний депозит, що визначенi за

результатами аукцiону у розмiрах та порядку, передбачених
проектом договору оренди майна, опублiкованого в оголошеннi про
пёредачу майна в оренду у вiдповiдностi до пункту 150 Порядку, на

зазначении

одаткова iнформацiя

Реквiзити paxyHKiB

Технiчнi реквiзити

KoHTaKTHi данi (номер
телефону i адреса

електрошIоi пошти
працlвника

балансоутримувача для
звернень про

ознайомлення з
об'ектом оренди

Реквiзити paxyHKiB операторiв електронних майданчикiв, вiдкрит
для сплати потенцiйнимЙ орёндарями гарантiйних та реестрацiйн
BHecKiB за посиланням на cTopiHKy вебсайта адмiнiстратора, на якii
зазначенi реквiзити таких paxyHKiB htфs ://рrоzоrrо. sale/info/elektronni
mai danchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

Оператор електронного майданчика здiйснюе перерахування
реестрацiйного та (або) гарантiйного внеску на казначейськi рахунки
за такими реквiзитами:

в нацiональнiй валютi:
Одержувач: ,Щеснянська районна в MicTi Киевi державна

адмlнlстрацш
Рахунок Jф UA 86820 1 72035524903 8 00007 7 7 66
Банк одержувача: .Щержавна казначейська служба УкраiЪи, м. КиiЪ
Код згiдно з СДРПОУ 37415088
Призначення платежу: для перерахування реестрацiйного та

BHecKlB.
мiж аукцiоном та аукцiоном iз зниженням стартовоi цiни,

аукцiоном iз зниженням 0тартовоi цiни та аукцiоном за метuдом
покрокового зниже1ня _c;apToBoi цiни та подtlльшого подання
цiнових пропозицiй (20-35 календарних днiв з дати оприлюднення
оголошення електронною торговою системою про передачу майна в
оренду).
едине посилання на веб-сторiнку адмiнiстратора, на якiй е
посилtlння в алфавiтному порядку на веб-сторiнки операторiв
електронного майд чика, якi мЕlють htфs://prozclrro.sale/irrt'o/
elektronni -mai danchiki-ets-prozorroprodazhi -cbd2.

п для ознайомлення з об'ектом оренди у робочi днi з 08:00 до
16:00 з понедiлка по п'ятницю забезпечуе
<Керуюча компанiя з обслуговування
,Щеснянського райоЦу:м. Киева>

Контактна особа: Сокур Валентина .Щмитрiвна
Тел. 067 555 45 52; QаЦ 546 З9 17 .

ння таблицi

ба;rансоутримувач КП
житлового фонлу

ОЛЬГа МАIIIКIВСЪКАКерiвник апарату

{r-

оголошення



ОГОЛОШЕННЯ
про проведення електронного аукцiоцу на продовження договору оренди

нежитлового примiщення, що за адресою: м. Киiв, проспект Маяковського Володtплира,Збl7,
площею 1З,00 кв.м.

Загальна iнформацiя
Орендодавець .Щеснянська районна в MicTi Киевi

€ДРПОУ 37415088, адреса: проспект
MicTo КиiЪ, 02225, тел. (044) 546-20-11'

державна адмiнiстрацiя, .код
Володимира Маяковського, 29,
e-mail : vkv09(@ukr.net

Балансоутримувач КП <Керуюча компапiя з обслуговування житлового фонду
,Щеснянського району м. Ки€ва>>, код СЩРПОУ 39605452, адреса:-
вул. Закревського Миколи, буд. 15, м. Киiв, iндекс 022|'7, тел. (044)
5 46 з9 1 7. e-mail : vcl sokuгбi)ukr.net; dsastar2@ukT.net.

lнформацtя про
чинний договiр

оренди., строк якого
закнчуеться

Спiлка дизайнерiв Украiни - чинний орендар.
.Щоговiр оренди N9 1248 вiд 07 березня 20l9 року
Строк оренди: 2 роки 364 днi
.Щата закiнчення договору: 28J1202|
Чинний орендар мас переважне lrраво IIа продовження договору
оренди J\Ъ 1248. вiд 07 березня 2019 року, яке реilлiзуеться шляхом
участ1 в а}кцlон1 на продовження договору оренди вlдповlдно до yrlroB
пункту 149 Порядку передачi в оренду державного та комунального
майна, затвердженого постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд
03.06.2020 }lЪ 483 <,Щеякi питання оренди державного та комун€tльного
майна> (далi - Порядок).
Якщо. переможцем став iнший rIасник електронного аукцiону,
договiр з чинним орендарем припиняеться у зв'язку iз закiнченням
строку, на який його укладено.

Iнформацiя про об'сrсг оренди

Iнформацiя про
об'ект оренди

ЧUIКОВСЬКОГООб'ект оренди знаходиться за адресою: проспект
Володимира, 36/7, м. Киiв, iндекс 02222
Загальна площа: 13,00 кв. м.
Корисна площа: 13,00 кв. м.
Частина житловоi булiвлi, перший поверх.
Тип об'екта: нежитловi примiщення.
Вхiд 

. 
в примiщення загальний. Стiни, фундамент, перекриття в

задовiльному cTaHi, фiзичний знос вiдповiдае TepMiHy експлуатацii
булiвлi.
Технiчний стан об'екта задовiльний, в наявностi системи
електропостачання, теплопостачання, водопостачання та каналiзацiТ.
Об'ект оренди не мае окремих особових paxyHKiB, вiдкритих
постачЕUIьниками комунальних послуг.
Поверховий план та фотографiчнi зображення об'екта додаються в
окремому файлi в ЕТС.
В податковiй заставi перебувае з 20.11.20lr4 Ns 13/26-52-25-20.

BapTicTb об'екта
оренди

Ринкова BapTicTb об'екта оренди станом lнa28.02.202l - 25I 7:
п'ятдесят одна тисяча ciMcoT п'ятдесят грн. 00 коп.) без ПДВ.

1cтl

Iнформацiя про
наявнiсть рiшень про

проведення
iнвестицiйного конкурсу

або про включення

Рiшення про проведення iнвестицiйного конкурсу або про включення
об'екта ло перелiку майна, що пiдлягае приватизацii, вiдсутнi.



Продовження таблицi

об'екта до перелiку
майна, що пiдлягае

приватизацii
Iнформацiя про

отримання
балансоугримувачем
погодження органу

управлiння

Не

2 роки 3б4 днiПропонований строк
оренди та графiк

використання
об'екта

Iнформацiя про те,
що об'сктом оренди

с пам'ятка
культурноi

спадщини, щойно
виявлений об'ект

культурноТ
спадщини чи його

частина

об'скт оренди не вiдноситься до пам'яток культурноl спадщини
Щойно вйявлених об'ектiв культурноi спадщини

Iнформачiя про
цiльове призначення

об'екта оренди

пDоваJIження пlдприемницько1 дlялцц99fl_

29 Порядку неможJIиво
призначенням, oKpiM
J\Ъ 1248 - розмiщенЕя
використовуеться для

Проект договору .щодаеться до оголошення про передачу нерухомого майна в оренду в

окремому файлi в Етс
Iнфопмацiя про аукцiон

Iнформацiя про
аукцlон

Електронний. аукцiон вiдбуваеться в_електроннlй торговlи систем1

державне пlдприемсr"о ,iПрозорро.Продажi> через авторизоьанi
електроннi майданчики.
спосб проведення аукцiону: електронний аукцiон на продовження

договору оренди.
.щата та час аукцiону визначаються на електронному майдчlнчику.
Час проведення аукцiону встановлюеться електронЕою торговою
системою автоматично вiдповiдно до вимог Порядку проведення
електронних аукцiонiв.
Кiнцевий строк полання. зtUIви на участь в електроrrному аукцlон1 та
електронному ayKuioHi iз зниженням стартово1 цlни встановлюеться
електронною торговою системою для кожного електронного аукцiону
окремо в промlжку часу з 19 години 30 хвилин до 20 години 30

хвилин дня ня нного
Умови оренди

майна
Строк орендрl 2 роки 364 днi
стартова орендна плата для: першого електронного аукцlону

- 2З6,40 грн. (без урахування ПЩВ);
(Пункmом' 14б Поряdку вказано, tцо сmарmова opeHdH.a плаmа

вuзначасmься в порябку, переdбаченому пункmом 52 цьоzо поряdtЕ, сlле не

може буmu нuжчою за осmанню мiсячну opeHdHy ruлаmу, всmановлену

dozoBopoM, u1o проdовэtсуспься. Оренdна плаmа за осmаннiй мiсяць

оренdi - березень-202] ctuadae 236,40 zpH. без wахування ПДВ.

.Щодатковi умови
оренди майна

а49 дDwдl

оренди згiдно з
вiд lЗ.07.2020

Можливiсть передачi об'екта в суборенду не передбач
Компенсацiя зЬмовнику ринковоi оцiнки об'€кта
договором про надання послуг з оцiнки майна
N9 595/20.
орендар вiдшкодовуе Балансоутримувачу витрати пов'язанi зi
сплатою витрат на оплату комунальних послуг, земельного подагку
пропорчiйно площi орендовани
пЪслуiи з прибирання територii

2



Продовження таблицi

ФrмiЙення будiвлi та iH. експлуатацiйнi послуги.
Здiйсненн" 

"."iд;"*них 
полiпшёнь можJIиво тiльки.у разi наданшI

орендодавцем письмовоi згоди на поточний та/або капiтальний ремонт
орендованого майна, як це передбачено чинним зtжонодавством.
орендар здiйснюе страхування об'екту оренди на користь
ба-пансоутримувача.
Оренднi кЬнiкули - не передбаченi.

Обмеження щодо
цiльового rrризначення

об'екта.оренди,
встановлен1 вrдповlдно

до п.29 Порядку

оOъкт оренди може .буr" використаний орендарем з метою
визначеною у договорi оренди, який продовжуеться, а сап{е:

розмiщення 
- громадських органiзацiй на площi, rцо не

використОвуеться для провадження пiдприсмницькоi дiяльностi

Iнформацiя про
умови, на яких.

проводиться аукцlон

Особа, яка мас Haмip взяти участь
реестрацiЙниЙ та гарантiЙниЙ
Розмф мiнiмального кроку пi
- аукцiону -2,Зб грн. (1%);
Розмiр гарантiйного внеску (чин
Розмiр гарантiйного внеску (поте
Пункmом 58 ПоряOку переdачi в
майна зазначено, tцо розмiр zapaч
розлtiрi сmарmовоt opeHdHoi лшаmu

,Щва лtiсяцi dля об'екmiв оренdu,'сmановumь 
Bid оdноzо dо п'яmu poKiB 236,40*2 : 472,80 zp+., але не

Jиeшlae як 0,5 мiнiл,tа,tьноt заробimно|плаmu, всmановленоi сmаном на 1

сiчня поmочноZо року 6000,00*0,5:3000,00 zpH. dля поmенцiйнlм
opeHdapiB,
Йункmом 147 Поряdку переdачi в оренdу dержавноzо mа ко74унальноzо
майна переdбачено, 1цо розмiр zаранmiйноzо внеску всmановлюеmься
вidповidiо do пункmу 5ý цьоzо Поряdку, KpiM чuнноzо оренdаря, яуuй
сплачу€ zаранmiйнuй внесок у розл.лiрi половuнu спарлповоi opeHdHoi'

плаmu за оduн л,tiсяць 236,40 : 2 : I ]В,20. zрн.
Гарантiйний внесок сплачуеться у термlни та в порядку, що визначенl
реiламентом роботи електронноi торговоi системи державне
пiдприемство (Прозорро.Продажi).
РозЙiр ресстрацiйноiо вiеску: i00,00 грн (зеidно Закону Укц9Нц
оПро opeHdy dержавноzо mа комунальноzо майна)) реесmрацluнuu
внесок - сул4а KoulmiB у розл,tiрi 0, ] мiнiллалtьноt заробimноi' плаmvl,

всmановленоl' сmqном на 7 сiчiя поmочноzо року (6000,00 zрн*0,1 :
600,00 zpH).
Кiлькiсть KpoKiB аукцiону за методом покрокового зниження стартово1

орендноi плати та подальшого поданIIя цiнових пропозицiЙ - 99.
Чинний орендар мае переважне право на продовження договору
оренди в ходi аукцiону на Irродовження договору_оренди за уI!{ови, що
BiH бере. учаiть в 

-такойу 
аукцiонi та зробив .*рlр_111о"у

пропозицiю, яка е не меншою, нlж розмlр старrc
Вимоги до орендаря Потенцiйний орендар повинен вiдповiдати вимогап,I до особи

орендаря, визначеним статтею 4 Закону УкраiЪи кПро ореЕду
вного та маиЕа).

Щокументи, якi розмiщус
(завантажуе) Учасник в
електроннiй торговiй

системi,ЩП
кПрозорро.Продажi> для

участi в електронних
горгах з оренди майна на

етапi подачi закритих
цiнових пропозицiй

тобто до електронного
аукцiоЕу)

.Щля yracTi в аукцiонi потенцiйний орендар мае подати_до електронноI
торгЬвоТ систёми документи, виз Iаченi статтею 13 Закону Украiни
<Про оренду державного та комуЕztльного майна>.
ВiдЪовiдальнiстЪ за достовiрнiсть поданих документiв несе заявник.



Вимоги до оформлення
документiв, якi повинен

надати Учасник для
участi в електронних
торгах електронноТ
торговоТ системи

державного
пiдприемства

<Прозорро.Продажi>

.щокументи, Що подаються учасниками елоктронних торгlв повинн1

вiдповiдати вимогам, встановленим адмlнrстратором електронно1
торговоi системИ державноГо пiдприсмства (Прозорро,Продажi),

Щодаткова
iнформацiя

що укладення договору оренди або в день пlдписання такого догоl]()ру
переможець елоктронного ау
внесок та забезпечувальний
аукцiону у розмiрах та порядку,
оренди майнa опублiкованого в_

оренду у вiдповiдностi до пункту 1

оDенлодавцем у пDоектl такого договору.
Реквiзити paxyHKiB ронних майданчикrв, вlдкритих

гарантiЙних та реестрацiЙних
бсайта адмiнiстратора, на якiй
ps :/фrоzоrто. sale/info/elektronni-

2.
анчика здiйснюе перерахування
го внеску на казначойськi рахунки

за такими реквlзитами:
в нацiонtшьнiй валютi:
Одержувач: ,ЩеснянСька райоЕн в MicTi Киевi державна

адмlнlстрацш
РахунЪк N9 UA 8 6820 1 720 З 5 52490З8000077766
Бай одержувача: ,щержавна к начейська служба Украiъи, м. Киiв
Код згiдно з еЩРПОУ З74|50
призначення платежу: для перерахування реестрацlиного та

гарантiйного BHecKiB.

Технiчнi реквiзити
оголошення

ПерiоД мiж. аукцiоноМ та аукцiоН.о-r ,1? 
.111:ч]Y--стартовоl цlни,

аукцiоном iз зниженням cTapToBoi цtни та аукцlоном за методом
покрокового зниження стартово1 цlни
пропозицiй (20-35 каJIендарних днiв з
електронною торговою системою про
Сдине посилання на веб-сторiнку адм
в алфавiтному порядк
майданчика, якi мzlють
ets-nrozorronrodazhi-cbd2.

KoHTaKTHi данi (номер
телефону i.адреса

електронноl пошти
працlвника

балансоутримувача
для звернень про
ознайомлення з
об'сктом оренди

оренд,I у робочi днi з 08:00 дq
16:00 з понедiлка по п'ятницю езпечуе ба_тlансоутримувач КП
кКеруюча компанiя з обслуговування житлового фонду .Щеснянського

району м. Киева>

Контактна особа: Сокур Валентина,Щмитрiвна
Тел. 067 555 45 52; QаЦ 546 З9 l'7 .

Продовження таблицi

Керiвник апарату

/(--/'

,-

ольга MAIIIКIBCЬKA

4



ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження,Щеснянськоi районноi
в MicTi Киевi деDжавноi адмiнiстрящii
вiлlб 2u:6Hjl оld//.хр -lJ9,/

ОГОЛОШЕ,ННЯ
про проведешня електронного аукцiону на _цродовження договору оренди
нежитлового примlщення, що за адресою: м. Киiв, вулиця Братиславська, 16,

площею 45,10 кв.м.

Загальна iнформацiя
Орендодавець flеснянська районна в MicTi Кисвi державна адмiнiстрацiя, код

еДРПОУ 374l5088, адреса: проспект Маяковського Володимира, 29,
MicTo КиТв.02225. тел. (044) 546-20-7|, e-mail: vkvO9@ukr.net

Балансоутримувач КП <<Керуюча компанiя з обслуговування житлового фонду
.Щеснянського району м. Киева>>, код е,ЩПОУ 39605452, адреса:
вул. Закревського Миколи, бул. 15, м. КиiЪ, iндекс 02217, тел. (044) 546
З9 |7 . e-mail : vd sok u г(ri)uk г, rret; dsastar2 (@ukr.net.

Iнформацiя про
чинний договiр

оренди, строк якого
закiнчуеться

УкраТнське вiддiлення мiжнародноТ громадськоТ органiзацiТ кСуспiльство
Володимира Лубенка - СIАГД) - чинний орендар.
,Щоговiр оренди Jф l046 вiд 06 серпня 20l 8 року
Строк оренди: 2 роки 364 днi. ,Щата закiнчення договору: 28.07.2021'
Чинний орендар мае переважне право на продовження договору оренди
Jф 1046 вiд 06 серпня 2018 року, яке реалiзуеться шляхом щасli.1
аукцiонi на продовження договору оренди вiдповiдно до умов пункту 149
Порядку передачi в оренду державного та комунального майна,
затвердженого постановою Кабiнеry MiHicTpiB Украiни вiд 03.06.:020
Ns 483 <!еякi питання оренди державного та комунального майнa> (далi

- Порядок).
Якщо переможцем став iнший учасник електронного аукцiон}, договiр з
чинним орондарем припиня€ться у зв'язку iз закiнченням строку, на який
иого

Iнформацiя про об'ект оренди
Iнформацiя про
об'ект оренди

Об'ект оренди знаходиться за адресою: вулиця Братиславська, l6,
м. КиiЪ, iндекс 02l56
Загальна площа: 45,10 кв. м.
Корисна площа: 45,10 кв. м.
Частина житловоТ булiвлi, перший поверх.
Тип об'екта: нежитловi примiщення.
Вхiд .в примiщення вiдокремлений. Стiни, 

_ фундамент, перекриття в
задовiльному cTaHi, фiзичний знос вiдповiдае TepMiHy експлуатацii
булiвлi.
Технiчний стан об'скта задовiльний, в наявностi системи
електропостачання, теплопостачання, водопостачання та каналiзацiТ.
Об'ект оренди не мае окремих особових paxyHKiB, вiдкритих
постачальниками комунальних послуг.
Поверховий план та фотографiчнi зображення об'екта додаються в
окремому файлi в ЕТС.
В податковiй заставi переб вiд 20.11.2014 Ns 13/26-52-25-20

BapTicTb об'екта
оренди

Ринкова BapTicTb об'екта оренди станом на28.02.202| - 86З 530 (BiciMcoT
шiотдесят три тисячi п'ятсот тридцять грн. 00 коп.) грн. без ПЩВ,

Iнформацiя про
наявнiсть рiшень про

проведення
iнвестицiйного

конкурсу або про
вкJIючення об'екта до
перелiку майна, що

пiдлягас приватизацiТ



Продовження таблицi

Iнформацiя про
отримання

балансоугримувачем
погодження органу

чпоавлiння

Не потребус

Пропонований
строк оренди та

графiк
використання

об'екта

2 роки 3б4 днi

Iнформацiя про те,
що об'ектом

оренди е паJtl'ятка
культурноi

спадщини, щойно
виявлений об'ект

культурноi
спадщини чи його

частина

Об'ект оренди не
щойно виявлених

вiдноситься до пам'яток культурноi спадщини,
об' cKTiB культурноТ спадщини

Iнформацiя про
цшьове

призначення
об'скта оренди

Об'ект оренди вiдповiдно до абзацу 11 пункту 29 Порядку неможливо
використовувати за будь-яким цiльовим призначенням, oKpiM
визначеного договором оренди вiд 06.08.2018 ]ф 1046 - розмiщення
громадських та благодiйних органiзачiй на площi, що не
використовуються для провадження чЦцриемницькоi дiяльностi:- на площi що не перевищують 20,0 кв.м -1Оlо;

- на частину площi бiльше нiж 20,0 кв.м-2О/о.
Проект договору ,Щодасться до оголошення про передачу нерухомого майна в оренду в

окремому файлi в Етс
Iнформацiя про ачкцiон

Iнформацiя про
аукцlон

Електронний. аукцiон вiдбуваеться в електроннiй торговiй системi
державне пiдприемство кПрозорро.Продажi> через авторизованi
електроннi майданчики.
Спосiб проведення аукцiону: електронний аукцiон на продовження
договору оренди.
,Щата та час аукцiону визначаються на електронному майданчику.
Час проведення аукцiону встановлюеться електронною торговою
системою автоматично вiдповiдно до вимог Порядку проведення
електронних аукцiонiв.
Кiнцевий строк подання заlIви на участь в електронному аукцiонi та
електронному аукцiонi iз зниженням стартовоi цiни встановлюеться
електронною торговою системою длг кожного електронного_ аукцiону
окремо в промiжку часу з 19 години З0 хвилин до 20 години 30 хвилин

що передуе дню п ння ного аукцiо
Умови оренди

майна
Строк оренди: 2 роки 364 днi
Стартова орендна плата для: першого електронного аукцiону
- | З46,87 грн. (без урахування ПДВ);
(Пункmом 146 Поряdку вксtзано, tцо сmарmова opeHdHa плаmа
вuзначаеmься в поряdку, переdбаченол4у пункпом 52 цьоzо поряdt<у,
але не може буmu нuэtсчою за осmанню мiсячну оренdну пJлаmу,
всmановлену dozoBopoM, l4o проdовжуеmься. OpeHdHa rulаmа за
осmаннiй мiсяць opeHDu - березень 202] склаdае ] 346,87 zpH. без
урахування Пдв,

Додатковi умови
оренди майна

Можливiсть передачi об'екта в суборенду не передбачасться.
Компенсацiя замовнику ринковоi оцiнки об'екта оренди згiдно з
договором про надання послуг з оцiнки майна вiд 1З.07.2020 }lb595/20.
Орендар вiдшкодовус Балансоугримувачу витрати пов'язанi зi
сплатою витрат на оплату комунальних послуг, земельного податку
пропорчiйно площi орендованих примiщень, електропостачання,
послуги з пр_ибираrrня_ територii та вивiз смiття, охорона териr,орii
примiщення будiвлi та iH. експлуатацiйнi послуги.
Здiйснення невiд'смних полiпшень можливо тiльки у разi надання



Продовження таблицi

орендодавцем письмовоi згоди на поточнийтаJабо капiтальний ремонт
орендованого майна, як це передбачено чинним законодавством.
Орендар здiйснюс страхування об'екту оренди на користь
балансоутримувача.
оренднi канiкули - не передбаченi

Обмеження щодо
цiльового

призначення об'екта
оренди, встановленi
вiдповiдно до п. 29

Порядку

Об'ект оренди може ýути використаний орендарем з метою
визначеною у договор1 оренди,_ якии продовжуеться, а caN{e:

розмiщення громадських та благодiйних органiзацiЧ. н1 площi,. що не
використовуються для провадження пlдприемницько1 дlяльност1.

Iнформацiя про
умови, на яких

проводиться
аукцlон

Особа, яка мае HaMip взяти участь в електронному аукцiонi, сплачу€
реестрачiйний та гарантiйний внески для набуття статусу учасника.
Розмiр мiнiмального кроку пiдвищення cTapтoBoi орендноi плати дJIя:

- аукцiону - 13,47 грн, (1%);
Розмiр гарантiйного внеску (чинний орендар): 67З,4З грн.
Розмiр гарантiйного внеску (потенцiйний орендар): 3 000,00 грн.
Пункmом 58 Поряdку переdачi в opeHdy dерэюавноzо mа ко74унсlльноzо
майна зазначено, tцо розмiр zаранmiйноaо внеску всmановлюеrпься у
розмiрi сmарmовоi оренdноt плаmu на:
!ва мiсяцi ёля об'екmiв opeHdu, пропонованuй сmрок opeHdu якuх
сmановumь Bid odHozo dо п'яmu poKiB I 34б,87*2 : 2 693,74 zрн., але не
Me+tae як 0,5 лliнit.tальноi'заробimноi'плаmu, всmановленоt сmанол,t на ]
сiчня поmочноzо року 6000,00*0,5:3000,00 zрн. dля поmенцiйнtм
opeHOapiB.
Пункmом ]47 Поряdку _ переdачi в оренdу deplcaBHozo mа
коJйунальноzо лtайна переdбачено, tцо розttiр zаранmiйноzо внеску
всmановлюеmься вidповidно do пункmу 58 цьоео Поряdl<у, KpiM чuнноzо
оренdаря, якuй сrшачуе ?аранmiйнuй внесок у розлliрi половuнlt
gпарmовоI opeHdHot лшаmu за оduн мiсяць 1 346,87 : 2 : 673,43 zpH.
Гарантiйний внесок сплачу€ться у термiни та в порядку, що визначенi
Регламентом роботи електронноi торговоi системи державне
пiдприемство кПрозорро.Продажi>.
Розмiр ресстрацiйного внеску: 600,00 грн (зеfdно Закону Украtнu к
Про opeHdy dержавноzо mа кол4унальноzо майна)) реесmрацiйнuй
внесок - сума кошmiв у розлliрi 0, ] мiнit,tальноi заробimноi' пJлаmu,

всmановленоi' сmанолt на ] сiчня поmочно2о року (6000,00 zpH*0,1 :
60.0,00 zpH).
Кiлькiстъ KpoKiB аукцiону за методом покрокового зниження cTapToBoi
орендноi плати та подttльшого подання цiнових пропозицiй - 99.
Чинний орендар мае переважне право на продовження договору
оренди в ходl аукцlону на продовження договору оренди за умови, що
BiH бере. участь в такому аукцiонi та зробив закриту цiнову
пропозицlю, яка е не мен нlж Dозмlр cTapтoBol орендноl плати.

Вимоги до
орендаря

Потенцiйний орендар повинен вiдповiдати вимогtlм до особи
орендаря, визначеним статтею 4 Закону УкраiЪи кПро оренду
державного та комунального майна>.

.Щокументи, якi
розмiщуе (завантажуе)
Учасник в електроннiй

торговiй системi
державного

пiдприемства
<Прозорро.Продажi>

для участi в
електронних торгах з
оренди майна на етапi

подачi закритих
цiнових пропозицiй

тобто до електронного
аукцiону)

.Щля участi в аукцiонi потенцiйний оренлар мае подати до електронноi
торговоi системи документи, визначенi статгею l3 Закону УкраiЪи
кПро оренду державного та комунztльного майна>.
Вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть поданих документiв несе зzulвник.



Продовження таблицi

Вимоги до оформлення
документiв, якi
повинен надати

Учасник дlя участi в
електронних торгах
електроннот торговот
системи державного

пiдприсмства
<Прозорро.Продажi>

.Щокушленти, що подаються учасниками електронних торгlв повинн1
вlдповlдати вимогам, встановленим адмlнlстратором електронно1
торговоi системи державного пiдприемства кПрозорро.Продажi>.

.Щодаткова
iнформацiя

.Що укладення договору оренди або в день пiдписання такого договору
переможець електронного аукцiону зобов' язаний сплатити авансовий
внесок та забезпечувальний депозит, що визначенi за результатами
аукцiону у розмiрах та порядку, передбачених проектом договору
оренди майна, опублiкованого в_оголошеннi про передачу майна в
оренду у вiдповiдностi до пункту 150 Порядку, нарахунок, зазначений

давцем такого договор
Реквiзити paxyHKiB Реквiзити paxyнKiB операторiв електронних майданчикiв, вiдкритих

для сплати потенцiйними орендарями гарантiйних та реестрацiйних
BHecKiB за посиланням на cTopiHKy вебсайта адмiнiстратора, на якiй
зазначенi реквiзити таких paxyHKiB https :фrоzоrrо. sale/info/elektronni-
maj danchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

Оператор електронного майданчика здiйснюс перерахування

реестрацiйного. та (або) гарантiйного внеску на кzвначейськi рa>(унки
за такими рекввитами:

в нацiональнiй валютi:
Одержувач: ,Щеснянська районна в MicTi Киевi державна

адмшlстрацш
Рахунок М UA 868201 720355249038000077766
Банк одержувача: ,Щержавна казначейська служба Украiни, м. Киiв
Код згiдно з С[РПОУ 37415088
Призначення платежу: для перерtlхування реестраIIiйного та

гарантiйного BHecKiB.
Технiчнi реквiзити

оголошення
Перiод мiж. аукцiоном та аукцiоном .iз зниженням cTapToBoi цiни,
аукцlоном lз зниженням cTapToBol цlни та аукцlоном за методом
покрокового зниження стартовоi цiни та подаJIьшого подання цiнових
пропозицiй (20-35 календарних днiв з дати оприлюднення оголошення
електронною торговою системою про передачу майна в оренду).
едине посилання на веб-сторiнку адмiнiстратора, на якiй с посилання
в аrrфавiтному порядку на веб-сторiнки операторiв електронного
майданчика, якi мають https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-
ets-Drozorroorodazhi-cbd2.

KoHTaKTHi данi
(номер телефону i.
адреса електронно1
пошти працlвника
балансоутримувача
для звернень про
ознайомлення з
об'ектом оренди

,Щоступ для ознайомлення з об'ектом оренди у робочi днi з 08:00 до
16:00 з понедiлка по п'ятницю забезпечуе балансоутримувач КП
кКеруюча компанiя з обслуговування житлового фонду,Щеснянського
району м. Киева>

Контактна особа: Сокур Ва.пентина,Щмитрiвна
Тел. 067 555 45 52; Q4Ц 546 З9 t7.

ольга МАШкIВСЬкА
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ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження,Щеснянськоi районноi
в MicTi Киевi депжавноТ адмiнiстрацii
вiд/6 )сдблfJ dаh.Ns jJ9

ОГОЛОШЕНЕЯ
про проведепня електронного аукцiону на продовження договору оренди

нежитлового примlщення, що за адресою: м. Киiв, вулиця Братиславська, 14-Б,
площею 7|,42 кв. м.

Загальна iнформацiя
Орендодавець .Щеснянська районна в MicTi Киевi державна адмiнiстрацiя, код

еДРПОУ 37415088, адреса: проспект Маяковського Володимира,
29, MicTo Киiв, 02225,тел. (044) 546-20,7l, e-mail: vkvO9@ukT.net

Балансоутримувач КП <Керуюча компанiя з обслуговування житлового фечду
Щеснянського району м. Ки€ва>>, код СДРПОУ 39605452, адреса:

вул. Закревського Миколи, бул. 15, м. Киiв, iндекс 022|7, тел. (044)

546 39 17, e-mail:

Iнформацiя про
чинний договiр

оренди, строк якого
закiнчуеться

Фiзична особа-пiдприемець Козловець Ольга €вгенiвна - чинний
орендар.
.Щоговiр оренди }lЪ 11221301 вiд 09.11.20l8
Строк оренди: 2 роки 364 дlli
,Щата закiнчення договору : 2'7 .0'7 .2021,
Чинний орендар мас перевtuкне право на продовження договору
оренди J\Ъ-1122lЗ01 вiд 09.11.2018, яке реалiзусться шJuIхом 1"racTi в
аукцlон1 на продовження договору оренди вlдповlдно до умов
пункту 149 Порядку передачi в оренду державного та комунzlльного
мЫна, затверлженого постаново о Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪл, вiд
03.06,2020 М 483 к,Щеякi питання оренди державного та
комунального майна> (далi - Порядок).
Якщо. переможцем став iнший уIасник електронн.ого аукцiону,
договiр з чинним орендарем припиняеться у зв'язку iз закiнченням

на якии иого но
Iнформацiя про об'сrсг ореtци

Iнформацiя про
об'ект оренди

Об'ект оренди знitходиться за адресою:
м. Киiв, iндекс 02156
Загальна площа: 71,42 кв. м.
Корисна площа: 7|,42 кв. м.

вулиця Братиславська, 14-Б,

Частина нежитловоi булiвлi, другий поверх.
Тип об'екта: нежитловi примiщення.
Вхiд .в примiщення загальний. Стiни, фунламент, перекритгя в
задовiльному cTaHi, фiзичний знос вiдповiдае TepMiHy експлуатацiТ
булiвлi.
Технiчний стан об'екта задовiльний, в HMBHocTi системи
електропостачання, теплопостачання, водопостачання та
каналlзац11.
Об'ект оренди не ма€ окремих особових paxyHKiB, вiдкритих
постачi}льникzlми комунальних послуг.
Поверховий план та фотографiчнi зображення об'екта додtlються в
окремому фаliлi в ЕТС.
В податковiй заставi не перебувае.

BapTicTb об'екта
оренди

Ринкова BapTicTb об'екта оренди станом на 28.02.2021- 1 З2'7 560
(Один мiльйон триста двадцять ciM тисяч п'ятсот шiстдесят грн. 00

коп.) грн. без П.ЩВ.

.net.



Продовження таблицi

Г"" ,rро про*ло"" iнвестицiйнОГО

включення об'екга до перелiку майна, що

вiдсутнi.

конкурсу або про

пiдлягае приватизацii,

Не потребуе

2 роки З64 днi

ООЪ*, ор"нди не вiдноситься до пам'яток культурноi спадщини,

щойно виявлених об'сктiв культурноi спадщини

обслчговчвання населення з ремонту одягу.

Iнформацiя про наявнiсть

рiшень про проведення
iнвестицiйного конкурсу

або про вкJIючення об'екта
до перелiку майна, що
пiдлягае приватизацii

нформачiя про отримання
балансоугримувачем
погодження органу

управлiння
Пропонований строк

оренди та графiк
використання об'екта
нформацiя про те, що

об'€ктом оренди е
пам'ятка культурноi
спадщини, щойно
виявлений об'ект

культурноi спадщини
чи його частина
Iнформацiя про

цiльове призначення
об'екта оренди

Проект договору .Щодаеться до оголошення про передачУ Hepyxoмol U маи Uр9гlлJ

в окремо iBETC
lнформацiя про аукцiОН ,,, .. .

Iнформачiя про
аукцiон

ЕлектронниЙ аукцlон вlдOува€ться в електроннIи 'l'UPrUErи uиurgl]l

державне .пiдприемство <iпрозорро.продажi> через авторизован1

електроннl маиданчики.
спосб проведення аукцiону: електронний аукчiон на продовження

ft""l?TJ{"".P":i#fu нувизначаютьсIнаелектронномумайданчику.
час проведення аукцiону встановлюеться електронною торговою
системою автоматично вrдповlдно до вимог Порядку проведення
електронних аукцiонiв.
Кiнцевий строк подання з.аячи на участь в електрон"*I 

?у*_цlр-у-1та електронному аукцiонi iз зниженням стартово1 цlни
встановлюетьс торговою системою для кожного
електронного в промiжку часу з 19 години 30

хвилйн до 20 н i Ея, що передус дню проведення
електDонного аукцiону.

Умови оренди майна Строк оренди: 2 роки 3б4 днi

урахування ПДВ.

Додатковi умови
оренди майна

можливiсть передачi об'екта в суборенду не передьачаеться,
Компенсацiя зЪмовнику ринкоЬоТ-оцiнки об'екта оре.нди згiдно з

договором про наданшI послуг з оцiнки майна вiд |3.0,7.202l

Ns 595/20.
Орендар вiдшкодовуе
сплатою витрат на опл
ппопорцiйно площi о



Продовження таблицi

я, охорона

пr TrL t, naa
здiйснення невlд'емних полlпшень мuritJrибu rlльки у разi.надання
орендодавцем письмовоТ згоди на поточний таlабо капiтz}льний ремонт
ореrrдоuаrого майна, як це передбачено чинним законодавством,

Сiренлар здiйснюе страхування об'екту оронди на користь

i канiкули - не
з метою
а саме:

побгове
рБзмiщення iуб'ектiв iосподарюванЕя, що здiйснюють
обслуговування населення з ремонту одягу,

Обмеження щодо
цiльового призначення

об'екта.оренди,
встановлен1 вlдповlдно

-J-------J l .'

BiH бере учаiть в такому аукцiонi та зробив закриту цlнову
пропозицiю, яка е

Iнформачiя про

умови, на яких.
проводиться аукцlон

Потенцiйний орендар
орендаря, визначеним

повинен вiдповtдати вимогам до
статтею 4 Закону УкраiЪи кПро

ьного майна>.

Вимоги до орендарfi

.Щокументи, якi розмiшryе
(завантажус) Учасник в
електроннiй торговiй
системi державного

пiдприемства
<Прозорро.Продажi> дrя

участi в електронних
торгах з оренди майна на

етапi подачi закритих
цiнових пропозицiй тобто

в аукцlонt потенцiйний орендар мае подати до
;;;"i;;i ;"p;b;i-;;.;;; jo*yr",,r,i, в"йаченi статгею lз
закону Укратни^<про оренду державного та комун{шъного майна>.



Продовження таблицi

Вимоги до оформлення
документiв, якi повинен

надати Учасник дlя участi
в елекгронних торгiж
елекгронноТ торговоТ
системи державного

пiдприемства
<Прозорро.Продажi>

.Щокументи, що подаються учасниками електронних торгiв повиннi
вrдповlдати вимогам, встановленим адмlнlстратором електронно1
торговоi системи державного пiдприсмства (,Прозорро.Продажi).

Додаткова iнформацiя До укладення договору оренди або в день пiдписання такого
договору переможець електронного аукцiону зобов'язаний
сплатити авансовий внесок та забезпечувсцьний депозит, що
визначенi за результатаN,Iи аукцiону у розмiрах та порядку,
передбаченхх проектом договору оренди маЙнq опублiкованого в
оголошеннi про передачу майна в оренду у вiдповiдностi до пункту
150 Порядку, на рахунок, зазначений орендодавцем у проектi
такого договору.

Реквiзити paxyHKiB . Реквiзити paxyHKiB операторiв електронних майданчикiв,
вiдкритих для сплати потенцiйними орендарями гарантiйних та
реестрацiйних BHecKiB. за посиланням на cTopiнKy вебсайта
адмlнlстратора, на якlи зtlзначенl реквlзити таких рахункlв
https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozonoprodazhi-
cbd2.

Оператор електронного майданчика здiйснюс перерахувzlння
ресстрацiйного та (аQо) гарантiйного внеску на казначейськi
рахунки за такими реквlзитtlми:

в нацiональнiй валютi:
Одержувач: [еснянська районна в MicTi Киевi державна

адмlнlстрацш
Рахунок J\! UA 868201 720355249038000077766
Банк одержувача: Щержавна кzrзначейська служба Украihи, м.IfuiЪ
Код згiдно з €ЩРПОУ 37415088
Призначення платежу: для перерахування реестрацiйного та

гарантiйного BHecKiB.
Технiчнi реквiзити

оголошення
Перiод мiж. аукцiоном та аукцiоном iз зниженням стартовоi цiни,
аукцiоном iз зниженням стартовоi цiни та аукцiоном за методом
покрокового зниження лстартовоТ цiни та подЕtльшого подання
цiнових пропозицiй (20-35 календарних днiв з дати оприJIюднення
оголошення електронною торговою системою про передачу майна
в оренду).
€дине посилання на веб-сторiнку адмiнiстратора, на якiй е
посилання в алфавiтному порядку на веб-сторiнки оператпрiв
електронного майданчика, якi мають https://prozorrcl,sale/infb/
elektronni -mai danchiki-ets-Drozorroprodazhi-cbd2.

KoHTaKTHi данi (номер
телефону i адреса

електронноi пошти
працlвника

балансоутримувача для
звернень про

ознайомлення з
об'ектом оренди

.Щоступ для ознайомлення з об'ектом оренди у робочi днi з 08:00 до
16:00 з понедiлка по п'ятницю забезпечу€ балансоутримувач КП
<Керуюча компанiя з обслуговування житлового фонду
,Щеснянського району м. Кисва>

Контактна особа: Сокур Ва.гlентина Щмитрiвна
Тел. 0б7 555 45 52: (044'1 546 з9 17.

Керiвник апарату ольга МАШкIВСЬкА
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ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження .Щеснянськоi районноi
в MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii
вlд Ns

ОГОЛОШЕННЯ
про проведення електронного аукцiоIУ_ на продовження договору оренди

нежитлового примrщення, що за адресою: м. КйiЪ, вулиця Закревського Миколп,29-А,
площею 4,40 кв.м.

Загальна iнфорщацЦ
Орендодавець .Щеснянська районна в MicTi Киевi _цержавна адмiнiстрацiя, код

'сдрпоУ 
з 74j 508 8, адреса: проспект Мйковського Володимира, 29,

MicTo Киiв, О2225, тел. (044) 546-20-7I, е-mаi1': у

Бшlансоутримувач ування житлового фонду
.Щеснянського району м. Киева> еДРПОУ З9605452, адрле9?:

(044)

Iнформацiя про
чинний договiр

орендиJ строк якого

закlнчуеться

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю кеЩЕНТ> - чинний орендар.

ЩогоЪiр оренди J\Ъ l l231305 вiд 09 листопада 20l8 року
Строк оренди: 2 роки 364 днi
,Щата закiнчення договору: 27,07 .202|
чинний орендар мае переважне право на продовження договору оренди
N9 l12з1305 вiд'09 лисrопада 20l8 року, яке.реалiзуеться шляхом участi.в
аукцiонi на продовжоння договору оренди вiдповiдно до умов пункту 149

tiорядку передачi в оренду держ айна,
затвердженого постановою Кабiнету ,2020

J\b 4SЗ кЩеякi питання оренди держав (далi

- Порядок),
якщо переможцем став iнший учасник електронного аукцlону, договlр з

чинним орендарем припиняеться у зв'язку iз закiнченням строку, на який
його укладено.

Iнформацiя про об'скт оренди
Iнформацiя про
об'ект оренди

Об'ект оренди знаходиться за адресою:0221.7, м. КиiЪ,
вулиця Закревського Миколи, 29-
Загальна площа: 4,40 кв. м.
Корисна площа: 4,40 кв. м.
Частина ножитловоi будiвлi, перший поверх.
Тип об'екта: нежитловi примiщення.
Вхiд в примiщення вjлокремлений. Стiни,.фундамент, перекриття 

_в_

задовlльному cTaHi, фiзичний знос вiдповiдае TepMiHy експлуатацii
булiвлi.
Технiчний стан об'екта задовiльниЙ, в HMBHocTi системи
електропостачанЕя, теплопостачання, водопостачання та каналiзацii.
Об'екЪ оренди не мае окремих особових paxyHKiB, вiдк}итих
постачальниками комунальних послуг.
Поверховий план та фотографiчнi зображення об'екта додtlються в
окремому файлi в ЕТС.
В податковiй заставi не перебувае.

BapTicTb об'екта
оDенди

Ринкова BapTicTb об'екта оренди станом
(Вiсiмдесят три тисячi ciMcoT десять грн. 00

на 28.02.202l - 83 710
коп.) грн. без ПДВ.

Iнформацiя про
наявнiсть рiшень про

проведення
iнвестицiйного конкурсу

або про вIgIючення
об'екта до перелiку
майна, що пiдлягае

приватизацii

Рiшення про проведення iнвестицiйного конкурсу або про вкJIюченн;I
об'екта до перёлiку майна, що пiдлягае приватизацii, вiдсрнi.
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Iнформацiя про
отримання

балансоутримувачем -

погодження органу
управлiння

Не потребус

Пропонований строк
оренди та графiк

використання
об'екта

2 роки 364 днi

Iнформацiя про те,
що об'ектом оренди

е пам'ятка
культурноi

спадщини, щойно
виявлений об'ект

культурноi
спадщини чи його

частина

об'скТ оренди не вiдноситься до пам'яток культурноi спадщини,
щойно виявлених об'ектiв культурноi спадщини

Iнформацiя про
цiльове призначення

об'екта оренди

об'ект оренди вiдповiдно до абзацу 11 пункту 29 Порядку неможливо
використоВуватИ за будь-якиМ цiльовиМ призн_аченням, 

_ 
oKpiM

визначеного договором оренди вiд 09.11.2018 Np 11231305 - розмiщення
гDомадських вбиралень.

Проект договору ,щодасться до оголошення про передачу нерухомого майна в оренду в
окDемомy файлi в ЕТС

Iнформацiя про аукцiон
Iнформацiя про

аукцlон
оннiй торговiй системi

державне пiдприемство <Прозо i)) через авторизоваIIi
олектроннi майданчики.
СпосiЪ проведення аукцiону: електронний аукцiон на продовження
договору оренди..

,Щата та час аукцiону визначаються на електронному майданчику.
Час проведення аукчiону встановлюеться електронною торговою
системою автоматично вiдповiдно до вимог Порядку проведення
електронних аукцiонiв.
КiнцеЪий строк подання.зчuIви на участь в електрохному аукцiонi та
електронному аукцlонl lз зниженням cTapToBol цlни встановлюеться
електронною торговою системою дJUI кожного електронного_аукцiону
окремо в промiжку часу з l9 години 30 хвилин до 20 години 30 хвилин
дня, що перодус дню проводення 9лектронного аукцlоry

Умови оренди майна Строк оренди: 2 роки 364 днi
СтiртовЪ орендна плата для - першого електронного аукцiону

- 286,87 грн. (без урахування ПДВ);
(Пункmом 14б Поряdку вказано, лцо сmарmова opeHdHa rulama
вuзначаеmься в поряОtу, переdбаченому пукmом 52 цьоzо поряdlу, шrc не

л4оэtсе буmu нuэtсчою за осmанню мiсячну оренdну llJlamy, всmаномену
dozoBopoM, tцо проdовuсуеmься. OpeHdHa плаmа за осmаннiй мiсяць
оренdЙ - березень 2021 clgladae 28б,87 zрн, без урахування ЦДР._

,Щодатковi умови
оренди майна

Можливiсть передачi об'скта в суборенду не поредбачаеться.
Компенсацiя замовнику ринковоi оцiнки об'ект1 оренди згiдчо з

договором про надання послуг з оцiнки майна вiд13.07.2020 }ф595/20.
Орендiр вiдшкодовуе Балансоутримувачу витрати пов'язанi зi сплатою
витрат на оплату комунальних послуг, земельного податку пропорчiйно
площi орендованих примiщень, електропостачання, послуги з

прибирання територiТ та вивiз смiття, охорона територiТ примiщення
булiвлi та iH. експлуатацiйнi послуги.
Здiйснення невiд'емних полiпшень можливо тiльки у разi наданнJI

орендодавцем письмовоТ згоди на поточний таlабо капiтальний ремонт
орендованого майна, як це передбачено чинним законодавством.
Орендар здiйснюе страхування об'екту оренди на користь
балансоутримувача. Оренднi канiкули - не поредбаченi.
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Обмеження щодо
цiльового призначення

об'екта.оренди,
встановленl вlдповlдно

до п. 29 Порядку

об'ект оренди може .буr, використаний орондарем з мотою
визначеною У договорi оренди, який продовжуеться, а саN{е:

розмiщення громадських вбиралень.

Iнформацiя про
умови, на яких.

проводиться аукцlон

Особа, яка ма€ HaMip взяти участь
реестрачiйний та гарантiйний внес
Розмф мiнiмального кроку уjдрзщ- аукцiону -2,87 грн. (1%);
Розмiр гарантiйного внеску (чин
Розмiр гарантiйного внеску (по
Пункmол,t 58 Поряdку переdачi в
майна зазначено, ulо розмiр zapa
розмiрi сmарmовоi' opeHdHot плаmu-!ва мiсяцi dля об'екmiв оренdu,
сmановumь Bid оdноzо do п'яmu р
менuле як 0,5 мiнiмальноi заробimн
сiчня поmочноzо року б000,00*
opeHdapiB.
Пункmом l47 Поряdку переdачi в

майна переdбачено, lцо розлliр
вidповidно do пункmу 58 цьоzо
спJlачуе zаранmiйнuй внесок у розмiрi _

плаmu за оduн л,tiсяць 2В6,87 : 2 : I43,43.zрн.
гарантiйний внесок сплачуеться у термlни та в порядку, що визначен1

Регламентом роботи електрон
пiдприсмство <Прозорро.Продажi

оmочно?о року (б000,00 zрн*0,I :

покрокового зниження cTapToBoi
я цiнових пропозицiй - 99.

право на продовження договору
я договору оренди за умови, що
oHi та зробив закриту цiнову

розмiр стартовоi орен

Вимоги до орендаря потенцiйний орендар повинен вiдповiдат t вимогам до особи
орендаря, визначениЙ статтею 4 Закону УкраiЪи <Про оренду
деDжавного та комунЕlльного майнa>.

,Щокументи, якi розмiщуе
(завантажуе) Учасник в

електроннiй торговiй
системi державного

пiдприемства
<Прозорро,Пролажi> лля

1^racTi в електронних
торгах з оренди майна на

етапi подачi закритих
цiнових пропозицiй

тобто до електронного
ачкцiонч)

,.щля участi в аукцiонi потенцiйний орендар мае пода,ти_до електронно1
торгЬвоi с"стЬм" документи, виз Iаченi статтею 13 Закону Украiни
<Про оренду державного та комунального майна).
Вiд'повiдальнiстЪ за достовiрнiсть поданих документiв несе зчIявник.

Вимоги до оформлення
документiв, якi повинен

надати Учасник дlя

участi в електронних
торгах електронноI

торговоТ системи ,ЩП
кПоозооро.Продажi>

,щокументи, Що подаються учасника]\{и електронних торгiв повиннi
вiдповiдати вимогам, встановленим адмlнlстратором електронноl
торговоi системи державного пiдприсмства кпрозорро.продажi>.



Керiвник апарату

Продовження таблицi

ольга MAIIIKIBCЬKA

.Щодаткова
iнформацiя

.Що укладення договору оренди або в день пiдписtшня такого договору
переможець електронного аукцiону зобов'язаний сплатити авансовий
внъсок та забезпечувальний депозит, що визначенi за результатами
аукцiону у розмiрах та порядку, передбачених проектом договору
оренди 

-майiа, 
опублiкованого в_оголошеннi про передачу майна в

оренду у вrдповlдностi до пункту l 50 Порядку, на рахунок, зазначений
оDендодавцем у проект1 такого договору.

Реквiзити paxyHKiB

maj danchiki-ets-prozorropro dazhi- cbd2.
Оператор електронного майданчика здiйснюс перерахування

реестрацiйного. та (або) гарантiйного внеску на казначейськi рzlхунки
за такими реквrзитzlN,lи :

в нацiональнiЙ ва.тlютi :

Одержувач: .Щеснянська районна в MicTi Кисвi державна
адмlнlстрацш

РахунЪк J\Ъ UA 86820l 72035524903 80000777 66
Банk одержувача: .Щержавна казначейська служба Украiни, м. Киiв
Код згiдно з еДРПОУ 37415088
Призначення платежу: для перерахування реестрацlйного та

гарантiйного BHecKiB.
Технiчнi реквiзити

оголошення
женЕям стартово1 цlни,

аукцiоном iз зниженням стартовс аукцiоном за методом
покрокового зниження cTapToBol цlни та подальшого подання цiнових
пропозицiй (20-35 календарних днiв з дати оприJIюднення оголошенЕя
електронною торговою системою про передачу майна в оренду).
Сдинё посилання на веб-сторiнку адмiнiстратора, на якiй е посиланшI
в алфавiтному порядку на веб-
майданчика, якi мають
ets -Drо zorroprodazhi-cbd2.

KoHTaKTHi данi (номер
телефону i адреса

електронноi пошти
працlвника

ба_тlансоутримувача
для звернень про
ознайомлення з
об'ектом оронди

у робочi днi з 08:00 до
бшrансоутримувач КП

<Керуюча компанiя з обслуговування житлового фонду,Щеснянського
району м. Киева>

Контактна особа: Сокур Валентина .Щмитрiвна
Тел. 067 555 45 52; Qa\ 546 З9 l'7.



ЗАТВЕРДЖЕНО

рйонноi
нiсmацii
JJ9_

ОГОЛОШЕНIIЯ
про проведення електронного аукцiону на продовження договору оренди

нежитлового примiщення, що за адресою: м. КиТв, вулиця Бальзака Оноре де, 55

площею 27,6| кв- м-

Орендодавець

Загальна iнформацiя
.Щ,еснянська районна в MicTi Киевi
СДРПОУ 37415088, адреса: проспект
MicTo Киiв, 02225, тел. (044) SЦý-Жt\,
кп <керуюча компанiя з обслуговування житлового фонд,
Щеснянсйого району м. Киева)>, код сдрпоУ з9605452, адроса]

вул. ЗакревськогО Миколи, бул. 15, м. Киiв, iндекс 02217, тел. (044)

державна адмiнiстрацiя, код
Маяковського Володимvтра, 29,

e-mail: .net

Баrrансоутримувач

Iнформацiя про
чинний договiр

оренди, строк якого
закiнчуеться

Громадська органiзацiя <Киiвська Mlcbцa асоцlацlя Be,rgPaHlE-

пiдводникiв>> - чинний орендар.

Щоговiр оренди Jф 11б3 вiд 26.12.2018
Строк оренди: 2 роки 364 днi
Щата закiнчення договору: 28.07 .202l
чинний орендар мае переважне право на продовження договору оре.нди

Jф 1163 вiд 26.11.2018, яке реалiзуеться шляхом участl в аукцlонl на

продовження договору оренди вtдповiдно до умов пункту l49 Порядку
пёредачi в оренду державного та затвердженого

поЪйо"оо kaбiHeTy'MiHicTpiB у Ns 48з кщеякi

питання оренди державного та KoMyI - Порядок;,.

якщо пореможцем став iнший учасник електронного аукцlону, договlр з

чинним орендарем припиняетьiя у зв'язку iз закiнчен}ям строку, на який

його укладено.
Iнформацiя про об'ект оренди _ _ _ _

Iнформачiя про
об'ект ореЕди

t2.|2.2008 Ns 553

об'ект оренди знаходиться за адресою: вулиця ьальзака Uцope лg, JJ
м. Киiв, iндекс 020З4
Загальна площа: 27,61 кв. м.
Корисна площа: 27,61 кв. м.
Частина житловоi булiвлi, перший поверх.
Тип об' скта: нежитловi примiщення.
вхiд в примiщення загальний. Стiни, фундамент, перекриття 

.ч

задовiльному cTaцi, фiзичний зн rc вiдповiдае TepMiHy експлуатацii
булiвлi.
Технiчний стан об'екта задовiльний, в HaJIBHocTl системи
електропостачання, теплопостачання, водопостачання та каналiзацii.
об'екТ орендИ не мае окремих особових paxyHKiB, вiдкритих
постачальникzlми комунальних послуг.
поверховий план та 

-фотографiчнi 
зображення об'екта додzlються в

окремому файлi в ЕТС.
в полатковiй заставi переб

BapTicTb об'екта
оренди

Ринкова BapTicTb об'екта оренди станом на 28.02.202| - 551 460,00

(П'ятсот п'яrдес", олtr тисяча чотириста шiстдесят грн. 00 коп.) грн.

без ПДВ.
Iнформацiя про

наявнiсть рiшень про
проведення

iнвестицiйного конкурсу
або про вкJIючення

Рiшення про проведення iнвестицiйного конкурсу або про вкJIючення

об'екта до перелiку майна, що пiдлягае приватизацii, вiдсугнi.
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об'екта до перелiку
майна, що пiдлягае

приватизацiТ
Iнформачiя про

отримання
балансоугримувачем
погодження органу

чпоавлiння

Не потребуе

Пропонований строк
оренди та графiк

використання
об'екта

2 роки З64 днi

Iнформацiя про те,
що об'ектом оренди

с пам'ятка
культурноi

спадщини, щойно
виявлений об'ект

культурноi
спадщини чи його

частина

Об'ект оренди не вiдноситься до пам'яток культурноi спадщини,

щойно виявлених об'ектiв культурноi спадщини

Iнформацiя про

цiльове призначення
об'€кта оренди

Об'ект оренди вiдповiдно до абзацу 11 пункту 29 Порядку неможливо
використовувати за будь-яким. 1iлl9влидl л т_ри_зу9lенням, . oкpiМ
визначеного договором оренди вiд26,|2.2018 Ns 11б3 _ розмiщення
громадських та благодiйних органiзацiй на площi, ,Io не
використовуються для провадження пiдприемницькоi дiяльностi.

Проект договору Додаеться до оголошення про передачу нерр(омого майна в оренду в
окDемомч файлi в ЕТС

Iнформацiя про аукцiон
Iнформацiя про

аукцiон
Електронний. аукцiон вiдбува€ться в_електроннiй торговiй системi
державне пiдприемство <<Прозорро.Продажi> через авторизовilнi
електроннi майданчики.
Спосiб проведення аукцiону: електронний аукцiон на продовження
договору оренди..

,,Щата та час аукцiону визначаються на електронному майданчику.
Час проведення аукцiону встановлюсться електронною торговою
системою автоматично вiдповiдно до вимог Порядку проведенЕя
електронних аукцiонiв.
Кiнцевий строк подання. заrIви на участь в електронному аукцiонi та
електронному аукцlонl lз зниженням cTapтoBol цlни встановлюеться
електронною торговою системою для кожного електронного аукцiону
окремо в промiжку часу з 19 години 30 хвилин до 20 години 30
хвилин дня, що переду€ дню проведення ел9ктронного ащцФцу:_

Умови оренди
майна

Строк оренди: 2 роки 364 днi
СтартовЬ орендна плата для: першого електронного аукцiону
- ]9З,]6 грн. (без урахування ПДВ);
(Пункmом 14б Поряdку вказано, tцо сmарmова оренdна плаmа
вuзначаеmься в поряdку, переDбаченому пункmом 52 цьоzо поряdку, але не

л4о)tсе буmu нuэtсчою за осmанню мiсячну opeHdHy плаmу, всmановлену
OozoBopoM, tцо проdовuсуеmься, OpeHdHa плаmа за осmаннiй мiсяць
оренdu - квimень 202 ] склаdае 793,76 zрн. без урахування ПДВ.

Додатковi умови
оренди майна

Можливiсть передачi об'екта в суборенду не передбачаеться.
Компенсацiя зЪмовнику ринковоi оцiнки об'€кта оренди згiдно з

договором про надання послуг з оцiнки майна вiд 25.05.2020р.
Ns 416120.
Орендар вiдшкодовуе Балансоутримувачу витрати пов'язанi зi
сплатою витрат на оплату комунЕrльних послуг, земельного податку
пропорчiйно площi орендованих
послуги з прибирання територii та
примiщення будiвлi та iH. експлуатац

2



Продовження таблllцi

тiльки у разi надання
орендодавцем письмовоi згоди на поточнийтаJабо капiтальний ремонт
орендованого майна, як це передбачено чинним законодавством.
орендар здiйснюс страхування об'екту оренди на користь
балансоутримувача.
Оренднi канiкули - не передбачонi.

Обмеження щодо
цiльового призначення

об'екта.оренди,
встановленr вrдповrднс

до п. 29 Порядку

объкт оренди може .буr" використаний орендарем з метою
визначеною у договорi оренди, Саме:

розмiщення громадських та благодi .що не
використовуються для провадження l,

Iнформацiя про

умови, на яких
проводиться аукцiон

особа, яка мас HaMip взяти участь в електронному аукцrон1, сплачуе

реестрацiйний та гарантiйний внески дпя набуття статусу уIасника.
Розмф мiнiмальноIол кроку пjлвищення стартовоТ орендноi плi}ти дJuI :

- аукцiону -7,94 грн. (1%);
Розмiр iарантiйного вЙеску (чинний орендар): 396,88 lрнл. л л

Розмiр га!антiйного внеску (потенцiйний орендар): 3 000,00 грн.
Пункmол,t 58 Поряdку переdачi в оренdу dерсюавно2о mа Koшyчculbчoao
майна зазначено, tцо розмiр zаранmiйноqо внеску всmановлюеmься у
розмiрi сmарmовоi' оренdноi' плаmu на:
' 

[ва'л,tiсяцi dля об'екmiв оренdu, пропонованuй 9ryро_к__оренdu якlм
сmановumь Bid оdноzо dо п'яmll poniт 793,7б*2 : ] 587,52 ?рн., але не,

Jйенulе як 0,5 лцiнiмаttьноt заробimноi'плаmu, всmановленоt сmаном на ]
сiчня поmочноZо року б000,00*0,5:3000,00 ZpH, dля поmенцiйнлlх

147 Поряdку переdачi mа
ozo майна переdбачено, tцо cl<y

всmановлюеmься вidповidно do пункmу 5 оzо
оренdаря, якuй слLпачуе zаранmiйнuй Bry9cor _ у polyip! 

^ 
половltнu

ЙарmЪвоi'оренdноt плаmu за оduн мiсяць 793,76 : 2 : 39б,88 zpH.

гарантiйний внесок сплачуеться у термlни та в порядку, що визначенl
реiламентом роботи електронноi торговот системи державне
пiдприсмство кПрозорро.Продажi ).
розЙiр ресстрацiйноiо вйеску: i00,00 грн (заidно закону yKpaiHu

кПро opeHdy dерсюавно?о mа KoMyHa,lbHoZo MauHaD реесmрацluнuu
внесок - суJйа коtпmiв у розмiрi 0,] мiнiмальноt заробimноi плаmu,

всmановлено| сmанол,, на 7 сiчiя поmочноzо року (б000,00 zpH*0,1 :
600,00 zpH).
Кiлькiсть KpoKiB аукцiону за методом покрокового зниження стартово1

орендноi плати та под.lльшого подання цiнових пропозицiЙ - 99.

чинний орендар мае переважне право на продовження договору
оренди в ходi аукцiону на продовження договору_оренди за умови, що
uiH бере. учаiтЬ в такомУ аукцiонi та зробyВ 11iPlu_li:o"y
пропозицiю, яка е не меншою, нlж розмlр cTapToBol орендноl плати.

Вимоги до орендаря Потенцiйний оренд повинен вiдповiдати вимогам до особи
орендаря, визначеним статтею 4 Закону УкраiЪи <Про оренду
державного та комунчшьного майна>.

Щокументи, якi розмiщуе
(завантажуе) Учасник в
електроннiй торговiй
системi державного

пiдприемства
кПрозорро.Пролажi> лля

участi в електронних
горгах з оренди майна на

етапi подачi закритих
цiнових пропозицiй

тобто до електронного
аукцiону)

.Щля участi в аукцiонi потенцiйний орендар мае подати_до електронноi
торгЬвоi систёми документи, визначенi статгею 13 Закону Украiни
кПро оренду державного та комунilльного майна>.
В iдЪовiдальнiстЪ з а достовiрнiсть поданих документiв несе здJIвниit.
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Вимоги до оформлення
документiв, якi повинен

надати Учасник дlя
участi в електронних
торгах електронноТ
торговоi системи

державного
пiдприемства

<<Ппозоооо.Поодажi>

Щокументи, що подаються учасниками ел:кlч9 ч:11 ]"р:l"л_.::::j_:l
вiдповiдати вимогам, встановленим адмlнlстратором електронно1

торговоi системИ державноГо пiдприеМства кПрозорро.Продажi).

Додаткова
iнформацiя

або в день пiдписання тtжого договору
переможець електронного аукцlону зобов'язаний сплатити авансовий

внъсок та забезпечувttльний депозит, що визначен1 за результатами
аукцiону у розмiрах та порядку, передбачених у
оренди майна, опублiкованого в.огопошеннl пр в

оренду у вlдповlдjостi до пуЕкту 150 Порядку, на i|

оDендодавцем у проект1 такого договору. __
Реквiзити paxyHKiB @ операторiв електронних майданчикiв, вlдкритих

для сплаТи потенцiйними ореЪFарями- гарантiйних.та реестрацiйних
на cTopiHKy вебсЙта адмiнiс]рртлора: на якiй

их pElxyHKrB http s : фrоzоIто. sale7info/elektronni -

prodazhi-cbd2.
оператор електронного майданчика здiйснюе перерахування

реестрачiйrо.о.,u (iбо) гарантiйного внеску на кшначейськi рztхунки
за такими реквlзитами: .

в нацlонЕIльнlи валют1:
Одержувач: ,Щеснянська районна в MicTi Киевi державна

адмlнlстрацlя
РахунЪк J\Ъ UA 86820 1 7203 5 524903 8 00007'7 7 66
Банк одержувача: ,щержавна казначейська с ужба Украiни, м. Киiв
Код згiдно з СДРПОУ 37415088
призначення платежу: для перерахування реестрацlиного та

гаоантiйного BHecKiB.

Технiчнi реквiзити
оголошення

ioHoM .iз зllж911]y__:ruрrовоi цiни,
аукцiоном iз зниженням cTapToBot цtни та аукцlоном за методом
покрокового зниження cтapToBor цrни
пропозицiй (20-35 календарних днiв з

електронною торговою системою про
едине посилання на веб-сторiнку адм
в алфавiтному порядку на веб-сторiнки операторiв
маЙданчика, якi мають
ets-nrozorronrodazhi-cbd2

ного
iki-

KoHTaKTHi данi (номер
телефону i адреса

електронноТ пошти
працlвника

балансоутримувача
для звернень про
ознайомлення з
об'ектом оренди

,Щоступ для ознайомлення з об'ектом оренди у робочi днi з 08:00 до
16:00 з понедiлка по п'ятницю забезпечуе балансоутримувач КП
кКеруюча компанiя з обслуговування житлового фонду,Щеснянського

району м. Киева>

Контактна особа: Сокур Валентина,Щмитрiвна
Тел.067 555 45 52; (0аа) 546З9 |7.

Керiвник апарату ольга MAIIKIBCЬKA




