
ДЕСIIЯНСЬКА РАЙОННА В MICTI КИ€ВI
ДЕDКАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

з0./f . аюА.о Xs 6!4

Про оголошення ayKuioHy на
продовжеllня договору оренди

вiдповiдно до законiв Украiни <про MicueBi державнi адмtнlстрацll>,

<Про оренду державного та комунмьн
деожавного та комунального маина.

MiHicTpiB УкраТни вiл 03 червня 202
пепжавного та комунirльного майна>, 1liiii zozo року Ni 5Ol9|29 <Про леякi питання оренди комунальн.ого_маи.на

iфrорiа,ruriоi громади MicTa Киева> та враховуючи lнФормаtllю

бйансъутримувача комуl{ального пiдприсмства <керуюча компанlя з

обслчговчван", *"rпоuБ.о бо"лч ,.Ц,еснянського райоЙу м, Кисва> Bi,lt

iз_ri.zоiо Ns 46-з642 (вх. вiд iз.tt.zOz0 Jф l0219907):

1. оголосити аукцiон, за результатами якого чинний договiр оренди

може бути проловжЪний, i.пу,6"rr..9р_ендар9.м ; ТО,Р,:Чi].1уlьтурно-
спортивний зu*лuд <Велнес стулiя [ap'i Бсловоi> або укладении з tIовим

орендарем на нежитловi примiLrrення _загаJlьtlоlо Ilлоlцек) 256, lб кв, м, tlttl

знаходяться за адресою: r.". i("iB, By.ll. Миколи Закревського, 29,

2. Затвердити текст оголоtuення про проведення електронного аукц|ону

IIа продовженIIя договоРу орендИ tlежитлових примlulень за алресою: м,

Киiв, вул. Миколи Закрсвiького- 29- плоlltеlо 256.1б кв, м, llto ,]lоласl ься,

з. Ба.пансоутри мувачу - комунальному пiдприсмству <Керуюча

компанiя з обслугЬвува,i,,, й"rлuuого фонлУ [еёнянського району м, Кисва>

невiдкладно повiдомити орендаря про проведення електронного аукцlону на

продовжеIrня логовору оренди за адресоIо: м, Киiв, вул, Миколи

Закревського, 29.

4.ВiддiлУзпитаньмайнакомунальноiвласностi.Щеснянськоiрайоrrноi
в MicTi Кисвi дёржавнот адмiнiстрацiт р озмiстити оголошення про проведеlIня

електронного ayKuiolry tIa Ilродовже}Iн,я l1оговору оренди FIежитлових

прrriщ.по .u алресо,о: м. Кйiв, вул. Миколи Закревського, 29, плошею

z36,tб кв. м в електроItнiй торговiй системi.



5. ВiддiлУ бухгалтерсьКого облiку та звiтностi fl,еснянськоТ раЙонноi в

MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii провести перерахування коштlв, що
надiйдуть вiд оператора електронного майданчика на рахунок
бшансоутримувача - комунЕrльного
обслуговування житлового фонду !,е
Ns UA 4 1 З226690000026008з0 1 8482з4
гарантiйного BHecKiB). банк отримува
код еДРПОУ З9605452.

6. Контроль за виконанням цього розпорядж_ення покласти
на заступниКа головИ Щеснянськоi районноi в мiс,гi Кисвi державноТ
адмiнiстраuii В. Сюра.

Iрина АЛСКСССНКОВ. о. голови



в Mic li Кисвi :ержавноi' адмiн iстрацil'
вiдJ L]лцФrlDtмо аrlл{, б J ц

ОГОЛОШЕННЯ
про проведення електронllого аукцiону lla продовження договору оренди

нежитловогО примiцення. що за адресою.м. КиТв. By;I. МиколИ Зчпр"u.*п,:,). Ф;r 2q.
площею 256. l б кв. м.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження flеснянськоi районноi

не знаходиться-

Загальна площа: 256,1б кв. м.
Корисlrа площа: 256.1б кв. м.
ЧаСТина двоповерховоi цегляноТ булiвлi, лругий поверх.
Тип об'скта: нежитловi прим Iщен ня,
Вхiд в примiщення зага,rьний. Стiни. tbyH.ltaMcHT. IIсрекри г.[я l]ЗаДОВiЛЬНОМУ cTaHi, фiзичний знос вiдповiчч.'-."р";,,у eKcп;tl,aTallil.бУдiвлi.
технiчlrий стан об.скта задовiльний. в наявностi сисгемиелектропостаlIапIlя, теплопостачання, водопостача}lня та каналiзацii,об'скт оренди не мас n*..r"" ;;^;;--':^._
постачаJIыIикам, *o"rr-"",l**lir#.. 

o,ouou"* paxyHKiB, вiдкритих

Поверховltй плzlн та фогографiчнi зображення об'скта додаються вокремому файлi в ЕТС.

Орендодавець flеснянська районна в
сдрпоу 374l5088.
Маяковського, 29. MicTo

:rtiсгi Кпсвi Jep:KaBHa а.rмiнiсrйцiя. K-o.r
мlс_цезнахолжсння: IIроспект Вололимира

Киiв, 02225, тел. (044) 546-20-7l, e-mail:

Ба,.Iансоутримувач

вул_. Миколл Закревськ го, буд. 15, м. Киliв, iндекс 02217, тел. (044j 54619 l7, e-mail: vdsokur@ukr.net; огепdа l6@чkr.пеt,
Iнформацiя про
чинний договiр

оренди, строк якого
закiнчуеться

Товариство з обм
заклад кВелнес стулiя .Щар'I Бсловоi> - чинний орендар.

чинним орендарем припllнясться у зв'язку iз закiнченням *рЫ;;;;;;його укладено.

!оговiр оренди ЛЪ.I46I вiл 24,О2.2О2О
Строк оренди: 364 днi
.Щата зак 08.2020
Чинний
Ns 146l ::_1р,* на продовження договору оренди

:ra:ч"] "" ДогоВорУ 
" 

о. 
" 
J'ilil.J;;Ъ'"J}"l'"}1:,lr', iil \l 

"Ё, liпередачl в оренду державного та комуна,Iьного майна. затвердженогопостаIIовою Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 03.06.2020 Nч 4d3 <!еякiпитаннЯ оренди державНого та комуналЬного майна> (лмi - Порялокj.Якщо перемоЖцем стаВ iнпlий учасниК ana*rporro-'iy*uioHy, договiр з

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

заставi не



проведення
iнвестицiйного

конкурсу або про
включення об'скта до
перелiку майна, що

рiшення про проведення iнвестицiйного конкурсу або про включення
об'€кта до перелiку майна, що пiдлягас приватизацiТ. вiдсутнi,

отримання
балансоутримувачем
погодження органу

управлlння

паI\,l' ятка культурноi
спадщини, щойно
виявлений об'скт

культурноi спадщини
чи його частина

€ктом оренди с
об'ект оренди не вiдноситься до пам'яток культурноi спадщини! щойно
виявлених об'сктiв культурноi спадщини

Об'ект орен,rИ вiдповiднО ло абзацУ Il пl,нкту 2t) [lоря,,tк1 Ilc\1o){i-l Il I}()

використовуваrи за буль-якиv цiльовиv llри t}lачснllя\|. ()h-pi\l
визначсного договором <lренди вiд 24,02,2020 N! I461 розмiIцеllIIясуб'скту господарювання. дiяльнiсгь якого сllрямована на орIанiзацiю Ia
проведення занять рiзними видами спорту 250.3l кв.м.; l.орговельних
об'ектiв з продажу TgBapiB дитячого асортимеtlту 5.85 кв,м.

Iнформацiя про
цiльове призначення

об'скта оренди

.Щодас,гься до про передач}, нерухомого майна в оренду в

Iнформачiя про
аукцiон

Умови оренди майна
Стартова орепдна плата для:

,-), 
п"O'O'O еЛеКТРОННОГо аукцiону _ lз 95з,65 грн, (без урахування

(!!::у"!, 116 Пор,яdку вк.азано, ulо оре
вuзначасmься в поряdку, переdбаченолчу пу ьо?о
не Mo)trc oyпll нюtчоло за осmанню^мiсячну оре umу,

еmьсяt, ОрiiБн;; ;,;rо за 7'/iаннiй .лliсяць
п- без урахуваttttя П/|В ).чlOжливlс] ь Ilередачl оо скта в cyбopett,rr rrc llсре.rЪачйiй.

компенсац|я замовник) ринковоi оцiнки об.скта onctl.:uмllенсацlя замовнику ринковоi' оuiнки об'скта орсtlди зI.IjlIIo }оговором про надання ttос.ltуt.з оцiнки майна Bi,r ]4.04.2О20 N! 24-0.1-20.

f11 1 чаС аукцiонУ визначаються на електронному май.]анчик\.
час проведення аукцiону встановлюсться е-rlектронною -горговок)
системоЮ автоматичнО вiдповiдно до вимог ПоЬялку проRеденняелектронних аукцiонiв.
Кiнцевий строк подання зzUIви на участь в електронному аУкцiонi таелектронному аукцiонi iз знижеttням стартовоi цiни встановлюсться
електронною торговою систеvою jlля кожного e.leкTpoнHoI.o a}KltiOH!окремо В промiжку часу з l9 години 30 хвилин до 20 iодини 30-хвилин

аI{tя про
рlшень про

Не потребус

державне. пiдприсмство кПрозорро.ПродаЙi> через' авторизованi
електроннi майданчики.
Спосiб проведення аукцiону: електронний а кцiон на продовження



@нсоутримувачу витрати пов'язанi зi сплатою
вЙтрат ila оплату комунмьних послуг. земельliого пода,гк}, пропорttiйно
площl орендованих lIpиMllIleHb. c,reKTpoI Ioc га чан }lя. llос"l),I,и }

прибиранiя територiТ r,a вивi,l сvi,гrя. tlxopoHa lсри lopii ttриviшсttttя
булiвлi та iH. експлуатачiйнi послуги.
ЗiiйсненнЯ невiд'смних полiпшень можливо тiльки у разi надання
орендодавцеМ письмовоi згоди на пото,lltий та-lабо капiта,rьний peMoltT
орендованого майна, як че передбачено чинним законодавством.
орендар здiйснюс страхування об'скту
ба.rансоутримувача.
ооенднi канiкчли - не пеDедбаченi.

оренди на корис tь

Обмеження щодо
цiльового призначення

об'екта.оренди,
встановленl вrдповlдно

до л.29 Порядку

Об'ект оренди може бути використаний орендарем з метою визначеною

у логоворi оренди, .який. продовжу€ться, а саме: розмiщення суб'скту
господарювання, дlялыilсть якого спрямована_ на органlзацlю та
проведення занять рiзними видами спорту - 250,З1 кв.м.; торговельних
об'ектiв з продажу ToBapiB дитячого асортименту - 5,85 кв.м.

Iнформачiя про

умови, на яких
проводиться аукчiон

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

реестрацiйний та гарантiйний внески для набуття статусу учасника.
Розмiр мiнiмального кроку пiдвишення стартовоI орендноТ плати для:

- ayKuioHy - l39.54 грн (l%).
Розмiр гараllтiйllого внеску (чииtlий оренлар): 6 976.83 грн,
Розпliр гараllтiirtlого BlrecKy (потсlrчiйний оренлар): lЗ 953.65 грн.
Пункmсlм l J7 Поряdку переdсtчi в opeHdy c)ep,ж,aBtttleo mа ко,|1уllа,lыlо?о
майно переdбачелtо, lцо роз.uiр zapaHmiйHtlztt внеску (Jcmан(х1.1юсmься
вidповiёно dcl пункtпу 58 цьоzо Поряdку,, Kpi-lt чutttttlltl ореttdаря, якuч
сl1!,lачу€ zаранmiйнuй внесок у роз.ttiрi по.,tовuнu L,lпарmово| opellOlloi'
rulаmч за оduн.uiсяць 13953,65 ; 2 = 6 976,83 zpH
Пункплом 58 Поряlку переdачi в оренс)у de1l,ж,aBttolo mu Ko-\tyl la,lbllo?o
майна зазначеttо, tцо роз-uiр zapaHmiйHttztt llHeL,Ky BcmaHoB-|l юсmься у
розмiрi сmарmовоi opeHdttoi п|аmu lla:
Оёuн мiсяць dля об'екmiв opeHdu, пропонованuй с,tпрок opeHOu якuх
сlпановumь Bid оdноzо мiсяця do оOноео року ]3 953,65 2рн, апе не ,ме ul
як 0,5 мiнiмапьно!' заробimtюi ruпmu, BcmatloB:le+ol' сmано.м на l сiчня
попочноzо роkу ( 4723,00 * 0,5 :2361,50 zpH,)
Гарантiйний внесок сплачусться у термiни та в порядку. що визначенi
Регламентом роботи електронноI торговоI системи державне
пiлпригмство <Прозорро. Пролажi,,.
Розмiр ресстрацiйного Rнескт:472.30 грн (зеidю Закону YKpoittu а Пулrl
opcHdy dсржавно?() пtа к().|lуlld]ыI()?() .11цi1l1цл pet-c,пpatliЙt tчЙ Bttec,tlK
cy.lla коtumiв у роз.uiрi 0,l -uilti,ua,lbttoi зOробimllоi пlаmu, BL,maHoB]atloi
cmarlojtl на ] сiчня поmочю?о року (1723,()0 zpt*(),l : 172.30 zptt)
Кiлькiсть KpoKiB аукцiоIIу за методом покрокоl]ого зниження старговоi
орендноi плати та подальшого подаtIня цiнових пропозиuiй - 99.
Чинний орендар мас переважне право на продовжеllня договору ореllли в
ходi аукцiону па продовя(еIIIIя договору оренди за yMoвlt. що BiH бере

участь в тахому аукцiонi та зробив закриту цiнову пропозицiю, яка с не
меншоlо, нlж розмlр стартовоТ орендноТ плати.

Вимоги до орендаря Потенцiйний орендар
визначеним статтею
комунzlльного майна).

повинен вlдповlдати вимогам до
4 Закону УкраТни кПро оренду

особи орендаря,
державного та

.Щокументи, якi
розмiщуе (завантажуе)
Учасник в електроннiй

торговiй системi
державного

пtдприсмства
<Прозорро.Продажi>

для участl в
електронних торгах з
оренди майна на етапi

!ля участi в аукцiонi потенцiйний орендар мас податll до електронноi
торгово'i системи документи, визначенi статтею l3 Закону УкраТни <Про
оренду державного та комунаJlьного майна>.
Вiдповiда,rьнiсть за достовiрнiсть поданих документiв несе заявник,



KyMeHTiB, якi повинен
надати Учасник для
участi в електронних

торгах
електронноi торговоi
системи державного

пlдпри€мства

локументи, що подаються учасниками електронних торгiв повиннi
вlдповlдати вимогам. встановленим адмiнiстратором слектронноi
1tlрговоi системи державного пiдприсмства кПрозорро.Пролажill.

!одаткова iнформацiя в день пlдписання такого договору
зобов'язаний сплатити авансовийпереможець електронного аукцiону зобов'язаний сплатити авансови

https ://рrоzоrrо.sаlе/iпfо/еlеktгопп i -majdanchiki_

lI":9I 'u Забезпечувальний депозит, що визначенi за результатами
ЗIлi5]лО"{] P:]"tP.lx Та ПОРЯДКУ, передбачених проектом договору орендиy,a1 _зI_у_Чi-ованого в огоirошdннi про перёдачу ;;r; ; Ър;;ir-iвlдповlдностl до пункту 80 Порялку. на рахунок, зазiачений

аиданчи KIB. вljtкри-гих,1_IIя
чllJrаrи Ilотенцlиними орендарями гарантiйних та ресстраrliйних BHeckiBза посиланням на cTopiHky вебсайта алмiнiстратора, на якiй зазначенi

Олержувач : .Щ,еснянська ра_йонна в м icTi К исвi державна мм i н iстрацi я
рахунок лЬ UA 86820l 7iOЗ5524903s0000r7rЪ;d;;;.р.рахування

рее_страцiйного :KiB)
Банк олержу чейська служба Украiни, м. Киiъ
Код згiдно з

Реквiзити paxyHKiB

Технiчнi реквiзити
оголошення

!lUKPOKoBol о -}]]ижеllIIя стартовоТ цiни la по:а_qьшоl о Ilоtrання ltittoBиx
пропо3|tцlЙ (lU_J5 каленларних :HiB } дати оllри.lюднсl|ня ого.lо1,1ення
електронIIою торговою системою про перелачу майна в оренду),едине посилання на веб-сторiнку адмiнiстраiора, на якiй с поси,.Iання в

anchrk i-ets-

)HTaKTH! данt (номер
телефону l адреса

електронноi пошти
працiвника

ба,rансоутримувача
дJIя звернень про
ознаиомлення з

ознайомитисЬ з об'ектоМ оренди можна у рЪОо"i л"; , ОвП до rCOo
понедiлка по п'ятницю з ба,rансоутримувачем КП кКеруюча компанiя
обслуговування житлового фонду Деснянського району м. Кисва>

Контактна особа: Сокур Ва-пентина !митрiвна
Тел. 067 555 45 52; (О44) 546 З9 17.

Керiвник ап олы,а MAIIIKIBCLKA

подачi закритих цiнових
пропозицiй (тобто до

електDонного аукпiонч)


