
ДЕСIrЯНСЬКА РАЙОННА В MICTI КИ€ВI
ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ

розпоряджЕнtIя

J9 lо юю xn !}8

Про оголошення аукцlону на

продовження договору оренди

Вiдповiдно до законiв Украiни <Про MicueBi лержавнi адмiнiстрачii>,

<Про оренлу державного та комунальн
деDжавного та комунального маина,
ЙiHicTpiB УкраТни вiл 03 червня_202

ДеРЖаВНОГО Та КОIчryНЕUIЬНОГО МаИНа)),

ifiЙЙ 2020 року Jф 50/9129 кПро деякi питання оренди *о."lly,"о.,о
майна ади MicTa Кисва> та враховуlочи. ltlФормаltlю

баланс оi" дитячоi школи мистецтв Jф 3 вiд 27,10,2020

Jф 144 l02l938l):

l. Оголосити аукцiон, за результатами якого чинний договiр_ оренди

може бути продовжений з iснуючим орендарем - ТОВ "Ч:]:ч::i:..заклад
<дебюi> абь укладени}"t з новим орендарем на нежитловl примlшення

.Б-rrою ппощ.a 47,'7З кв. м, що знаiодяться за адресою: м, КиТв,

просп. Володимира Маяковського, З9.

2. Затвердити текст оголошення про проведення електронtlого ayKLtiorry

на продовження договору оренди нежитлових примlulе}lь _за a]lpecoto:

й.к"i",-"росп. ВолодиЙфа Маяковського,39, площею 47,7З кв,м, що

додаеться.

3. Багrансоутримувачу - КиТвськiй дитячiй школi мистецтв Nq 3

невiдкладно повiдомити орендаря про проведення елек,гроIl ного ayklllotly на

продовження договору оренли за адресоlо: м, КиТв, просп, Волод},мира

Маяковського, З9.

4. Вiддiлу з питань майна кому
в MicTi Киевi дёржавноТ адмiнiстрацii
електронного аукцlоI{у на продов)l
примiщень за адресою: м. Киiв, пtr

.rпощ"о 47,'7З кв. й в елекrрон"iй торговiй системi,



._,__,,| Вiллiлу бухгалтерського облiку та звiтностi !еснянськоТ районноi в
Mlcтl ки€вl державноl адмlнtстрацl[ провести перерахування кошlгiв. ttto
надiйдуть вiд оператора електронного ,uйдiu"u*u на paxyllok
Оалансоутримувача - Киiвськоi дитячоТ школи мистеuтв Nц З.

6. Контроль за виконанням цього розIlорядження IlокJIасти
на заступниКа головИ !еснянськ_оi _районноI в Micii Кисвi державноi'
адмiнiстрацii згiдно з розподiлом обов'язкiв.

В. о. голови Iрина АЛСКСССНКО



ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження [еснянськоi районноi
в MicTi Кисвi деожавноi алмiнiсmаlriт
вiй9пю8цis J,лЮу,3;75

ОГОЛОШЕНЕЯ
про проведення електронпого аукцiону Еа продовження договору оренди

нежитлових примiщень за адресою: м. КиiЪ, просп. Володимира Маяковського, 39,
площею 47,1З кв- м

Орендодавець

Загальна iнформацiя

!еснянська районна в MicTi Кисвi державна адмiнiстрацiя, код
сДРПоУ з74l5088, мiсцезнаходження: проспект Володимира
Маяковського, 29, MicTo Киiв, 02225, тел. (044) 546-20-71, e-mail:
vkvO9@uk.net

Балансоутримувач киiъськд дитяча школд мистецтв Л} 3, код сдрпоУ 05275368, просп.
Володимира Маяковського, 39, м. КиiЪ, iндекс 02222 тел. (044) 548-05-
22, е-mаil: arts3 @ukr.net

Чинний орендар
(iнформацiя про
чинний договiр

оренди, строк якого
закiнчуеться)

ТовариствО з обмеженоЮ вiдповiдмьнiстЮ <Мистецький закJIад
<,Щебют>

.Щоговiр оренди Nч 958 вiд 27.10.2017
Строк оренли: 2 роки 364 днi
.Щата укладення договору: 07.08.2017
.Щата закiнчення договору: 05.08.2020
чинний орендар мае переважне право на продовження логовору оренди
Ns 958 вiд 27.10.201,7, яке реа"пiзусться шляхом y.racTi в аукцiонi на
продовженнЯ договорУ оренди вiдповiдно до рrов пункту l49 Порядку
передачi в оренду державного та комунального майна, затвердженого
постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд 03.06.2020 J,Ф 483 <.Щеякi
пцтаннЯ оренди державНого та комунаЛьного майна>> (лапi - Порядок).
якщо переможцем стане iнший уlасник електронного аукцiону, договiр з
чинним орендарем припиняеться у зв'язку iз закiнченням строку, на який
його укладено.

Iнформацiя про об'скт оренди

Iнформацiя про
об'скт оренди

об'ект оренди знаходиться за адресою: просп. Володимира
Маяковського, 39, пr. КиiЪ, iндекс 02222.
Загальна площа: 47,73 кв, м.
Корисна площа: 47,73 кв. м.
Частина двоповерховоi цегляноi булiвлi, другий поверх.
окремого входу в примiщення не мас. Стiни, фундамент, перекриття в
задовiльноплу cTaHi, фiзичний знос вiдповiдае TepMiHy експлуатачii
будiвлi.
технiчlrий стан об'екта задовiльний, в наявностi системи
електропостачання, теплопостачrlння, водопостачання та каналiзацiТ.
Поверховий план та фотографiчнi зображення об'екта додаоться в
окремому файлi в ЕТС.
В податковiй заставi не перебувас та пiд арештом не знаходиться.

Тип об'екта Нежитловi примiщення

BapTicTb об'скта
оренди

Ринкова BapTicTb об'скта оренди станом на 31.01.2020 - 870600,00 грн.



Iнформацiя про
Ha'IBHlcTb рlшень про

проведення
iнвестицiйного

конкурсу або про
включення об'€кта до

перелiку майна, що
пiдлягас приватизацii

рiшення про проведення iнвестицiйного конкурсу або про включення
об'екта до перелiку майна, що пiдлягае приватиз цii, вiдсутнi.

Iнформацiя про
отримання

ба;lансоу,гримувачем
погодження органу

управлlння

Не потребуе

Пропонований строк
оренди та графiк

використання об'екта

2 роки 364 днi
Графiк роботи:
Вт. 9.00-1 4.00; l 8.00-20.00; Пт. 9.00_14.00; 1 8,00-20.0О; Сб. 9.00-14.0O.
За тиждень - 38 годин.

Iнформацiя про те, що
об'сюом оренди е

пам'ятка культурноi
спадщини, щойно
виявлевий об'скт

культурноi спадщини
чи його частина

Об'скт орендИ не вiдноситься До пам'ятоК культурноi спадщини, щойно
виявлених об'сктiв культурноi спадщини

Iнформацiя про
цiльове призначення

об'екта оренди

об'ект оренди вiдповiдно до абзацу 1l пункту 29 Порядку неможливо
викорис],овувати за будь-яким цiльовиМ призначенням. oKpiM
визначеного договором оренди вiд 2,1.10.2017 м 958 - розмiщення
суб'сктiв господарювання, якi провадять дiяльнiсть у сферi освiти
(погодипно)

Iнформацiя про
HбIBHlcTb окремих

особових paxyнKiB на
об'ект оренди,

вlдкритих
постачаJIьникul]t{и

комунальних послуг
або iнформацiя про
}п{асть орендаря у

компенсацii
ба,rансоутримувачу

витрат на оплату
комунальних посл!т

об'скт оренди не ма€ окремих особових paxyнKiB, вiдкритих
постачальниками комунальних посл}т.

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

Iнформацiя про аукцiон
Електронний аУкцiон вiдбуваеться в електроrrнiй торговiй системi
державне пiдприемство <Прозорро.Продажi> через авторизованi
електроннi майданчики.

Мiсце проведення
аукцiону

Умови оренди майна Строк ореrrди: 2 роки 364 днl
Стартова орендна плата для:- пер_шого електронного аукцiону _ lз87,18 грн. (без урzrхув.IнняПДВ);
(Пункmом I16 ПоряdlЕ вказано, lцо сmарmова opeHdHa ttлаmа
вuзначаеmься в поряdку, п пункmом 52 цьслzrl
н,е моэюе буmu нuэtсчоlо за чну opeHdHy ппаmу,
dozoBopoM, tцо проdовэюуеmься. на лшаmа за осm
opeHdu - серпень 2020 склаdас ] 387 ipH, t 8 коп. без урмування ПДВ );



повторного а}кцiону зi зниженням cTapтoBoi цiни - 693,59
грн.(без урахування ПЩВ) (часmuна l ] сmаmmi 13 Закону YKpaIHu
"Про. оренdу dер савно2о mа комунальноzо майна);
аукцlону за методом покрокового зЕиження стартовоТ цiни та
подмьшого подання цiнових пропозицiй 693,59 грн. (без
урахування П!В) (часmuна ]3 спаmmi 13 Закону YKpalHu "Про
оренdу dерэtсавноzо mа комунальноzо майна),

.Щодатковi умови
оренди майна

Можливiсть передачi об'екта в суборенду не передбачаеться.
Компенсацiя замовнику ринковоi оцiнки об'екта оренди згiдно з
,Щоговором про надання послуг з оцiнки майна вiд 18.02.2020 Jф б/н.
KpiM орендноi плати Орендар вiдшкодовуе Балансоутриувачу витрати
пов'язанi зi сплатою витрат на оплату комунальних послуг, земельного
податку пропорцiйно площi орендованих примiщень, електропостачання,
послуги з прибирання територii та вивiз смiтгя, охорона територii
примiщення бу,чiвлi та iH. експлуатацiйнi послуги.
Здiйснення невiд'емних полiпшень можливо тiльки у разi надання
орендодавцем письмовоi згоди на поточний таlабо капiта.rьний ремонт
орендованого майtrа, як це передбачено чинним законодавством.
Орендар здiйсlrlое страхуваЕня об'екту оренди на користь
балансоутримувача.
Оренднi канiкули - не передбаченi.

Обмеження щодо
цiльового

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

Порядкч

Об'ект оренди MorKe бути використаний оренд ем з метою визначеною
у договорi оренди,. якиЙ продовх(уеться, а саме: розмiщення суб'ектiв
господарювання, якi провадять дiяльнiсть у сферi освiти (погодинно)

Iнформацiя про
аукцiон та кiнцевий
строк подilння змви
на участь в аукцiонi,

що визначаеться з

ураrхуванням вимог,
установленим

Порядком

Спосiб проведеtrня аукцiону: електронний аукцiон на продовження
договору оренди.
.Щата та час аукцiону визнача]оться на електронному майданчику.
Час проведенrrя аукцiону встановлю€ться електронною торговою
системою автоматично вiдповiдно до вимог Порядку проведення
електронних аукцiонiв.
Кiнцевий строк подання зiцви на участь в електронному аукцiонi та
електронному аукцiонi iз зниженням cTapToBoi цiни встановлюеться
електронною торговою системою дJIя кожного електронного аукцiону
окремо в промiжку часу з 19 години 30 хвилин до 20 години 30 хвилин
4Iя, що передуе дню проведення електронного аукцiону.
Кiнцевий строк подання заяви на участь в електроннЪму аукцiонi за
методом покрокового зниження стартовоi орендноi плати та подальшого
подання цiнових пропозицiй встановлюеться електронною торговою
систе]\{ою дл_я кожного аукцiону окремо в промiл<ку чiсу з 16 години 15
хвилиrt до l б години 45 хвилин дня проведення електронного аукцiону.

Iнформацiя про
умови, на яких

проводиться аукцiон

Особа, яка мас HaMip взяти участь в електронному ФiцЪП сллачус
ресстрацiйний та гараllтiйний внески для набуття cTaiycy учасника.
Розмiр мiнiплального кроку пiдвищення cTapToBoi орендноl плати для:- аукцiону - 13,87трн (1%);

- повторного аукцiону зi зниrкенням стартовоi цiни - 6,94 грн.
- аукцlону за методом покрокового зIl}lження стартовоi цiни та

подальшого подаIIня цiнових пропозицiй - 6,94 грн.
Розмiр гараптiйlIого впеску (чиuниЙ орен
Розмiр гар_ан-гiйпого вяеску (потснцiйний 36 грн.
Пункпlолt 117 Поряdку переOбачено, tцо йно)о внеску

пункmу 58 KpiM чuнноzо
BlrccoK у розмiрi половuнu сlпарmовоl'
I8:2:б9З,59zрн.

ulо розмiр zаранmiйноео внеску
всmаюв,|llосll1ься у розмiрi спарпlовоi' opeltdHol' ппапlu lta:
!ва stiслцi dля об'скплiв орuiu, пропоноваltuй спрок ореtйч якtм
сmановumь Bid odHozo dо п'япlu poKiB (1387,18 *2 =2774,36 zрн.), апе не



Me+ul як 0,5 MiHLцaabHoi заробimй
сiчня поmочноzо року ( 1723,00 * 0,5 :2Зб1,50 zpH,)

ермiни та в порядку. цо визначенi
i торговоi системи державне

30 грв (зеldяо Закону YKpa|Hu к Про
zo MaйHasl рессmрацiйнuй внесок -

сума KoulпiB у розмiрi 0,1 % MiHiMMbHol' заробimноi rпаmu, всmановленоt
cmaчo,\t на ] сiчня поmочноzо року (4723,00 zpH*0,I : 472,30 zрн).
Кiлькiст.ь KpoKiB аукцiону за методом покрокового зниження стартовоi
о_рендноi плати та подальшого подання цiнових пропозицiй - 99.
чинний орендар мас переважне право на продовження договору оренди в
ходl аукцlону на продовження договору оренди за }мови, що BiH бере
участь в такому аукцiонi та зробив закриту цiнову пропозицiю, яка е не
меншою, нЬк розмiр cTapToBoi оDендноi' плати.

Вимоги до орендаря Потенцiйний орендаР повинен вiдповiдати вимогам ло-ЪБЙЪренларя,
визначевиt{ статтею 4 Закону Украiъи <про оренду державного та

Перелiк документiв,
якl повинен
розмiстити

(завантажити)
Учасник в

електроннiй системi
Рrоzопо.Продажi. для
участl в електронних

торгах з оренди майна
на етапi подачi

закритих цiнових
пропозицiй (тобто до

електронного
аукцiону)

tsiдомостi про учасника:
1. Належвим. чиtrом оформлена довiренiсть (для уповноваженоi особи-
представника);

Iоридичних осiб);
иного державного юридичних осiб,
ських формувань;

а довlдки про присвосння РНОКПП

5. Копiя свiдоцтва про реестрацiю платника податку на додану BapTicTb
(за наявностi);

9: Ът,ii ;:#,fi]iЁi:з !т ifr:нff};."
BHecKlB 

_ 
орендаря на рахунок оператора

на участь.
несе змвник.

Вимоги до
оформлення

документiв, якi
повинен надати

Учасник для участi в
електронних торгах

l, Локументи,
оригlнапlв док
2. !окументи,
пiдготовленi безпосередньо учасниками повиннi мiстити дату
створIовання документу, реестрацiйний номер i пiдпис уповноваженоiособи.
3. .Щокумеllти lrадаlоться учасником торгiв на етапi подання цiновихпропозицtЙ в еJIектронному виглядi у форматi PDF, шляхом
прикрlплення до змви про
державне пiдприемство <Проз
торгlв.
4. .Щокументи повиннi обов'язково
зобов'язань щодо викоDистання об'е

Умови укладення
договору

орендолавцем, ба.rансоутримувачем з переможцем аукцiону в 20-ти
денний TepMiH з дня, наступЕого за днем- формування протоколу про
результати електронного аукцiону.
ПеремотiецЬ електронногО аукцiону, який вiдмовився вiд пiдписання

результати електронного аукцiоItу або логовору оренди,
права на участь.у подальших aykuioHax з оренди того
l а також сплаче}Il гарантiйний та ресстрацiйний внески не

повертаIоться такому переможцIо та перераховуються оператором
:]:yро"чо.о майданчика, через якого надано найвищу uiнЪву
пропозицlю. на рахунок, зазначений орендодавцем в оголошеннi.



.Щодаткова iнформачiя х маЙланчикtв. в1.1кри-гих,1-IIя
них та ре€страцiйних внес KiB
HicTpaTopa. на якiй зазначен i

реквiзити таких pilxyHKiB https://prozorro.sale/info/elektгonni-maidanchiki-
ets-prozorroprodazhi-cbd2.

0пеDатор електронного майданчика здiЙснюс перерахчвання

такими реквiзитами:
в нацiона.,rьнiй валютi:
Одержувач: ,Щеснянська районна в MicTi Кисвi державна ммiнiстрачiя
Рахунок JФ UA 86820l7203 5524903 8000071766 (л,ля перерахування

реестрацiйного та гарантiйного внеску)
Банк одержувача: ,Щержавна казначейська служба Украiни. м. Киiв
Код згiдно з еДРПОУ З74l5088
Призначення платежу: для перерахування рессграчiйного та

гарантiйного BHecKiB
Одержувач: Киiвська дитяча школа мистецтв Ng3
Рахунок ЛЪ UА87820l7203l422l00l20304З69З (лля перерахування

ресстрачiйного та гарантiйного BHecKiB)
Банк отримувача: ,Щержавна казначейська служба Украiни. м. КиТв
Кол СЛРПоУ 05275368

Технiчнi реквiзити
оголошення

Перiод мiж. аукцiоном та аукцiоном 
. 
iз зниженняпt с,rарговоl цiни.

аукцlоном lз зниженням cтapToBol цlни та аукцlоном за методом
покрокового зниження cTapToBoi цiни та подаlльшого подання цiнових
пропозицiй (20-35 календарних лнiв з дати оприлюднення оголошення
електронною торговою системою про передачу майна в оренду).
едине посилання на веб-сторiнку адмiнiстратора) на якiй е посилання в
алфавiтному порядку на веб-сторiнки операторiв електронного
майданчика, якi мають https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanch iki-ets-
prozorroprodazhi-cbd2.

KoHTaKTHi данi (номер
телефону i адреса

електронноi пошти
працlвника

ба,тансоутримувача
для звернень про
ознайомлення з
об'сктом оренди

Ознайомитись з об'сктом оренди можна у робочi лнi за попереrнiм
записом з 09:00 до l7:00 з понедiлка по п'ятницю за м iсцезнаходженням
об'екта: м. Киiв, просп. Володимира Маяковського, 39.

Контактна особа: Рябоконь Олена Василiвна. тел (044) 548-05-22

Керiвник апарату 'шz,, ольга МАШКIВСЬКА


