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дЕс СЪКА РДЙОННА В MICTI КИ€ВI
РЖАВНА АДNIIНIСТРАЦIЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Xn 35|

Ns 50/9129 <Про деякi питання оренди комунzlльного майна

громади MicTa Кисвa> та враховуючи iнформацiю

Про оголошення кцiону на

продовження до оренди

Вiдповiдно дО законiВ УкраiЪИ кПрО мiсцевi державнi адмiнiстрацiii>,

<Про оренду д ного та комун€lльного майна>, Порядку передачi в орен.ry

державного та
MiHicTpiB УкраТ

державного та

ьного майна, затвердженого постановою Кабiнеry

вiД 03 червня 2020 року J\Ъ 483 <,Щеякi питання оренди

ун€Lльного майна>, рiшення КиiЪськоi MicbKoi ради вiд

2З лилтltя 2020
територiальноi
балансоутри а _ школи I_III сryпенiв J\b 308 ,щеснянського району MicTa

Киева вiд 20 я202I року }Гs 141:

1. оголос аукцiон, за результатами якого чинний договiр оренди

нежитлових пр iщень загальною площею 58,40 кв. м, що знаходяться за

вул. Градинська, 6 - Б, може бути продовжений з iснуючимадресою: м. КиТ

виховний центр номен)) або укладений з новим орендарем.

2.з текст оголошення про проведення електронного аукцiону

на продовження
адресою: м. Киi,

додаеться.

договору оренди нежитлових примiщень, що знаходяться за

вул. Градинська, 6 - Б, загаJIъною площею 58,40 кв. м, що

мувачу - Школi I-III ступенiв \Гs 308 Щеснянського району
MicTa Киева н

електронного ау
вiдкладно повiдомити чинного орендаря про проведення

ну.



MicTi Киевi
електронного а
примiщень, що
загапьною

MicTi Киевi дl
перерахування
орендаря.

голови
М. Загуменного.

Голова

4. Вiддiлу з итань майна комунаJIьноi власностi .Щеснянськоi районноi в

I адмiнiстрачii розмiстити оголошення про проведеннlI

58,40 кв. м в електроннiй торговiй системi.

5. Вiддiлу ького обпiку та звiтностi .Щеснянськоi районноТ в

адмiнiстрацii в установленому порядку, провести

в, Що надiйдуть вiд оператора електронного майданчика та

6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника
адмiнiстрацiТi районноi в MicTi Кисвi державноi

,Щмитро PATHIKOB



ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження,Щеснянськоi районноi
в MicTi Киевi деDжавноi адмiнiстрацii
вiйЦ 2uбн.а dd/л.лtg ilq

Il

ОГОЛОШЕННЯ
про проведення електронного аукцiону на продовження договору оренди

нежитлових примiщень, що знаходяться за адресою: м. КиiЪ, вул. Градинська, буд. б Б,
площею 58,40 кв. м

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

€ДРПОУ 37415088, адреса: проспект Володимира Маяковського, 29, MicTo
Ки'iв, 02225, тел. (044) 5 46-20-7 l, e-mail : vkv09(@ukr.net

Балансоутримувач IIIкола I-III сryпенiв ЛЪ308 Щеснянського району MicTa Киева, код
СДРПОУ 37501684, адреса: м. КиIв, вул. Градинська, бул. б Б, iндекс
020з4, тел. (044) 530 36 49. e-mail: sh3O8maltsev@ukT.net

Iнформацiя про
чинний договiр

орендиJ строк

якого закlнчуеться

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю <<Навчально-виховний центр
<<Феномен>> - чинний орендар.
.Щоговiр оренди Ns l032 вiд 31.07.2018 року
Строк оренди: 2 роки 364 днi
,Щата закiнчення договору: 29.07 .2021,
Чинний орендар мае переважне право на продовження договору оренди
Ns 1032 вiд 31.07.20|8 року, яке реалiзуеться шляхом участi в аукцiонi на
продовження договору оренди вiдповiдно до умов пункту l49 Порядку
передачi в оренду державного та комунального майна, затвердженого
постановою Кабiнеry MiHicTpiB УкраТни вiд 03. 06,2020 року No 483 <.Щеякi
питання оренди державного та комунального 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'€кт оренди
lнформацiя про
об'€кт ореЕди

Об'ект оренди знаходиться за адресою: вулиця вул. Градинська, 6-Б,
м. КиТв, iндекс 020З4.
Загальна площа: 58,40 кв. м.
Корисна площа: 58,40 кв. м,
Частина залiзобетонноi будiвлi, перший поверх.
Тип об'екта: нежитловi примiщення.
Вхiд в примiщення загальний. Стiни, фундамент, перекриття R
задовiльному cTaHi, фiзичний знос вiдповiдае TepMiHy експлуатацiТ будiвлi.
Технiчний стан об'екта 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'скта додаються в
окремому файлi в ЕТС.
В податковiй застqвi не перебувае та пiд арештом не знаходиться.

BapTicTb об'екта
оренди

Ринкова BapTicTb
1 1l9 000,00 (один
урахування ПДВ.

Iнформацiя про
HEUIBHrcTb рlшень про

проведення
iнвестицiйного

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

пlдлягае приватизац11

Рiшення про проведення iнвестицiйного конкурсу або про включення
об'екта до перелiку майна, що пiдлягае привати ацiТ, вiдсутнi.



Продовження таблицi

Iнформацiя про
отримання

ба.пансоутримувачем
погодження органу

управлlння

Не потребуе

Пропонований
строк оренди та

графiк
використання

об'екта

2 роки 364 днi
Графiк роботи:
Пн. - 14:00-16:00; Вт.
Чт. - 14:00-16:00, Пт.
Всього: 10 год.00 хв.

- 14:00-16:00, Ср. - 14:00-16:00
14:00-1б:00

Iнформацiя про те,
що об'ектом оренди €

пам'ятка культурноi
спадщини, щойно
виявлений об'скт

культурноi спадщини
чи його частина

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

Iнформацiя про
цrльове

призначення
об'екта оренди

Об'ект оренди вiдповiдно до абзацу 11 пункry 29 Порядку неможJIиво
використовувати за будь-яким . чiльовIrм_ признач9чняу,л л oKpiM
визначеного договором оренди вiд З1.0'7.20|8 року Nч 1032

розмiщення суб'сктiв господарювання, якi провадять дiяльнiсть у сферi
освiти (погодинно).

Проскт договору ,Щодаеться до оголошення про передачу норухомого майна в оренду в
oKDeMoMv файлi в ЕТС

Iнформацiя про аукцiон
Iнформацiя про

аукцlон
Електронний. аукцiон вiдбуваеться в_електроннiй торговiй системi
державне пiдприемство <Прозорро.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 елоктронною торlовою
системою автоматично вiдповiдно до вимог Порядку проведення
електронних аукцiонiв.
Кiнцевий строк подання зzulви на участь в електр.онному аукцiонi та
електронному аукцlон1 1з зниженням cTapToBol цlни встановлюеться
електронною торговою системою для кожного електронногоаукцiону
окремо в промiжку часу з 19 години 30 хвилин до 20 години 30 хвилин
дня, що переду€ дню проведення електронного аукцiону.

Умови оренди
майна

Строк оренди: 2 роки 364 днi
Стартова орендна плата для: першого електронного аукцiону
-З62,92 грн. (без урахування ПЩВ);
(Пункmом 146 поряdку переdачi в opeHdy dерuсавноzо mа комунсlльно2о
ллайна зазначено, u4o сmарmова opeHdHa плаmа вuзначаеmься в поряdку,
переdбаченому пункmол,t 52 цьоzо поряdку, але не моэ!се буmu нurlсчок)
за осmанню мiсячну оренdну плаmу, всmановлену dоzовором, Iцо
проdовэtсуеmься. OpeHdHa лхлаmа за осmаннiй лtiсяць opeHdu
березень 202] склаdае 3б2 zpH 92 коп. безурахуванняПДВ);

Щодатковi умови
оренди майна

Иожливiсть передачi об'екта в суборенду не передбачаеться.
Компенсацiя замовнику ринковоi оцiнки об'екта о_рлеIд1_ :IцIч-з
цоговором про надання послуг з оцiнки майна вiд 09.03.2021 Jф 0910З-2|.
Эрендар вiдшкодовус Балансоутриувачу витрати пов'язанi зi сплатою
]итраJ на оплату комунальних послуг, земельного податку пропорцiйно
]лощ1 орендовчlних примlщень,. електропостачання,... послуги з
rрибирання територiТ та вивiз смiття, охорона територii примiщення
)удlвл1 та 1н. експлуатацlинl послуги.
Jдiйснення невiд'емних полiпшень можливо тiльки у разi надання
)рендодавцем письмовоi згоди на поточний таlабо капiтальний р.;лонi
)Dендованого майна. як це передбачено чинним законодавством.

2



Продовженrrя таблицi

Эрендар здiйснюс страхування
)алансоутримувача.
эренднi канiкули - не передбаченi.

об'екту оренди на користь

Обмеження щодо
цiльового

призначення об'€кта
оренди, встановленi
вiдповiдно до п. 29

Порядку

Об'ект оренди може бути використаний оренд ем з метою визначеною
у договорi оренди, яки продовжуеться, а саме: розмiщення суб'ектiв
господарювання, якi провадять дiяльнiсть у сферi освiти (поголинно).

Iнформацiя про
умови, на яких
проводиться

аукцlон

Особа, яка мае HaMip взяти rIасть в електронному аукцiонi, сплачуе
реестрацiйний та гарантiйний внески для набутгя статусу учасника.
Розмiр мiнiмального кроку пiдвищення стартовоi орендноi плати дJuI:- аукцiону - 3,63 грн (1%);
Розмiр гарантiйного внеску (чинний орендар): 181,46 грн.
Розмiр гарантiйного внеску (потенцiйний орендар): 3000,00 грн.
Пункmол,t l47 Поряdку переdачi в оренdу depacaBHo?o mа комунальноzо
майна переdбачено, uрo розл,tiр zаранmiйноzо внеску всmановлю€mься
вidповidно do пункmу 58 цьоzо Поряdку, крiлt чuнноzо оренdаря, якuй
сlхлачуе еаранmiйнuй внесок у розмiрi половuнll cmapmoаot opeHOHoI
пJlаmu за оduн мiсяць 362,92 : 2 : ]8],46 zрн.
Пункmол,t 58 Поряdку переdачi в opeHdy depucaBHozo лпа комунальноzо
л4аЙна зазначено, tцо розлliр еаранmiЙноzо внеску всmановлюеmься у
розлtiрi сmарmовоi opeHdHoi' плаmu на:
,Щва л,tiсяцi dля об'екmiв opeHdu, пропонованuй сmрок оренdu якtлс
сmановumь Bid odHozo do п'яmu poKiB (3б2,92 *2 :725,84 zpH.), але не
JиeHul як 0,5 лtiнiлпально| заробimноi' ruлаmu, всmановленоt сmанолw на
] сiчня поmочно2о року ( б000,00 * 0,5 :3.000,00 zpH.)
Гарантiйний внесок сплачуеться у термiни та в порядку, що визначенi
Регламентом роботи електронноi торговоi системи державне
пiдприемство кПрозорро. Продажi >.

Розмiр реестрацiйного внеску: 600,00 грн (зеiDно Закону YKpai'Hu <

Про opeHdy dержавноzо mа комунальноzо лцайнаD реесmрацiйнuй внесок
- сума кошmiв у розл,tiрi 0, ] лliнitчлальноi заробimноi' плаmu, всmановленоi'
сmанол4 на ] сiчня поmочноzо року (6000,00 zрн*0,] : 600,00 zрн).
Кiлькiст.ь KpoKiB аукцiону за методом покрокового зниження_ _стартовоi
орендноi плати та подальшого подання цiнових пропозицiй - 99.
Чинний орчндар мае переважне право на продовження договору 9ре_нди
в ходi аукцiону на продовження договору оренди за уп{ови, що BiH бере
участь в такому аукчiонi та зробив закриту цiнову пропозицiю, яка е не
меншою, нlж розмlр cTapToBol орендноl плати.

Вимоги до
орендаря

Потенцiйний орендар повинен _

визначеним статтею 4 Закону
комунЕlльного майна>.

вlдповlдати вимогам до
УкраТни кПро оренду

особи орендаря,
державного та

,Щокументи, якi
розмlщу€

(завантажуе)
Учасник в

електроннiй торговiй
систем1 державного

пlдприемства
кПрозорро.Продажi>

для учасп в
електронних торгч}х з

оренди майна на
етапl подачl закритих
цiнових пропозицiй

(тобто до
електронного

аукцiону)

.Щля участi в аукцiонi потенцiйний орендар мае подати до електронноi
торговоi системи документи, визначенi статлею 13 Закону Украiни
кПро оренду державного та комунчlльного майно.
Вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть поданих документiв несе заrIвник.



Продовження таблицi

Вимоги до
оформлення 

.

документlв, якl
повинен надати

Учасник для участi в
електронних торгах

електронноi торговоi
системи держzlвного

пrдприемства
<Прозорро.Продажi>

.Щокументи, що tIодаються учасникЕlми електронних торгiв повиннi
вiдповiдати вимогzlм, встановленим адмiнiстратором електронноi
торговоi системи державного пiдприемства <Прозорро.Продажi>.

.Щодаткова
iнформацiя

,Що укладення договору оренди або в день пiдписання такого договору
переможець електронного аукцiон g зобов' язаъIий сплатити авансовий
внЪсок та забезпечувальний депозит, що визначенi за результатами
аукцiону у розмiрах та порядку, передбачених про€ктом договору
оренди маЙна, опублiкованого в_оголошеннi про передачу маЙна в
оренду у вiдповiдностi.до пункту 150 Порядку, на рахунок, зазначений
оDендодавцем у про€ктl такого договору.

Реквiзити paxyHKiB Реквiзити paxyHKiB операторiв електронних м данчикiв, вiдкритих для
сплати потЪнцiйними орендарями гарантiйних та ре€страцiйних BHecKiB

:

за посиланням на cTopiHKy вебсайта адмiнiстратора, на якiй зазначенi
.sale/info/e

Оператор електронного майданчика здiйснюе перерахування

такими реквiзитами:
в нацiональнiЙ вашотi:
Одержувач: ,Щеснянська районна в MicTi Киевi державна

адмlнlстрацlя
Рахунок Nq UA 8 68 20 1 7203 5 5 24903 8 0000'7 7 7 66 Банк одержувача:

,Щержавна кil}начейська служба УкраiЪи, м. КиiЪ
Код згiдно з €ЩРПОУ 37415088
Призначення платежу: для перерахування реестрацiйного та

гаоантiйного BHecKiB

реквiзити таких paxyHKiB
mai danchiki-ets-prozorroprodazh

Технiчнi реквiзити
оголошення

Перiол мiж. аукцiоном та аукцiоном .iз зниженням cTapToBoi цiни,
аукцiоном 1з зниженням стартово1 цlни та аукцlоном за методом
покрокового зниження cTapToBoi цiни та подчlльшого подання цiнових
пропозицiй (20-35 календарних днiв з дати оприлюднення оголошення
електронною торговою системою про передачу мйна в оренду).
Сдине посилання на веб-сторiнку адмiнiстратора, на якiй е посилання в
а-lrфавiтному порядку на веб-сторiнки
маиданчика, якl мtIють

KoHTaKTHt данt
(номер телефону i

адреса електронноi
пошти працlвника
балансоутримувача
для звернень про
ознайомленЕя з
об'сктом оренди

,Щоступ д.пя ознайомлення з об'ектом оренди у робочi днi з 10:00 до
16:00 з понедiлка по п'ятницю забезпечуе ба_пансоутримувач об'екта
Школа I-III ступенiв Ns308 ,Щеснянського району MicTa Киева.

Контактна особа: директор школи -,Щжохадзе Наталiя Миколаiвна
(044) 530-36-49

,/)
,/

Керiвник ольга MAIIKIBCЬKA
ц
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