
ДЕСНЯНСЬКА РАИОННА В MICTI КИ€ВI
ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

/6 la, а-ою xu 675
Про оголошення аукцiону на
продовження договору оренди

Вiдповiдно до законiв УкраiЪи <Про мiсцевi державнi адмiнiстрацii>,
<Про орендr державного та комунЕlльного майно>, Порядку передачi в орен,ry
державЕого та комунального майна, затвердженого постановою Кабiнэry
MiHicTpiB УкраiЪи вiд 03 червня 2020 року ЛЬ 48З <,Щеякi питанЕя оренди
державного та комунального майна>>, рiшення КиiЪськоi MicbKoi ради вiд
2З лцпня 2020 року Jф 50/9129 <Про деякi питаннrI оренди комунального майна
територiальноi громади MicTa Киева> та враховуючи iнформацiю
ба.пансоутримувача Школи I-III сryпенiв Л9 26З iMeпi евгена Коновальця
,Щеснянського району MicTa Киева в|д27 .I1.2020 Л! |02l10З26:

1. Оголосити аукцiон, за результатами якого чинний договiр оренди може
бути продовжений з iснуючим орендарем - товариством з обмеженою
вiдповiдальнiстю<<Навчально-виробничий центр <Наталка> або укладениri з
новим орендарем на нежитловi примiщення загдIьною площею 23,72 кв. м, що
знаходяться за адресою: м. Киiв, вул. Сержа Лифаря, 19-Б.

2. Затвердити текст оголошення про проведення електронного аукцiону
на продовжеIrня договору оренди нежитлових примiщень за адресою: м. КиiЪ,
вул. Сержа Лифаря, l9-Б, площею 2З,72кв. м, що дода€ться.

З. Балансоутримувачу - Школi I-III ступенiв Ns 2б3 iMeHi €вгена
Коновальrц .Щеснянського району MicTa Киева невiдкладно повiдомити
ореЕдаря про проведення електронного аукцiону на продовження договору
оренди за адресою: м. КиiЪ, вул. Сержа Лифаря, 19-Б.

4. Вiддiлу з питань майна KoMyнa.ltbHoi власностi .Щеснянськоi районноi в
MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii розмiстити оголошення про проведення
електронного аукцiону на продовженЕя договору оренди нежитлових
примiщень за адресою: м. Киiв, вул. Сержа Лифаря, 19-Б, площею 2З,72 кв. м в
електроннiй торговiй системi.



5. Вiддiлу бухгалтерського облiку та звiтностi .Щеснянськоi районноi в

MicTi Киевi державноi адмiнiстрацiТ провести перерахування коштiв, що
надiйдуть вiд оператора електронного майданчика на рахунок
балансоутримувача - Школи I-III ступенiв }lb 26З iMeHi евгена
Коновапьця ,Щеснянського району MicTa Киева, а саме:
}l! UA 638201720З1424100|20З028672 (для перерахування реестрацiйного та
гарантiйного BHecKiB), банк отримувача:,Щержавна казначейська служба
УкраiЪи, м. Киiв, код еДРПОУ ОЗ599О26.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження покJIасти на заступника
голови ,Щеснянськоi районноi в MicTi K,"cBi державноi адмiнiстрацii В. Сюра.

В. о. голови Iрина АЛеКСе€НКО



ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження .Щеснянськоi районноi
в MicTi Киевi леожавноi адмiнiсmаuii
ыо/6q4lрнi, rюa,O х" 6}5

ОГОЛОШЕНIIЯ
про проведення електронного аукцiону на продовження договору оренди

Еежитлового примiщення, що за адресою: м. Киiв, вул. Сержа Лифаря, буд, l9-Б,
площею 2З,'72 кв, м

Загальна iнформацiя

Орендодавець ,,Щеснянська районна в MicTi Кпевi державна ддмiнiстрацiя, код
СДРПОУ З7415088, мiсцезнаходження: проспект Володимира
Ммковського, 29, MicTo Кпiв, 02225, тел, (044) 546-20-7l, e-mail:
vkvO9@ukr.net

Балансоутримl,вач Школа I-III сryпенiв ЛЪ 263
району MicTa Кисва,
Лифаря, бул. 19-Б, м.
sh26З@uk.пеt

код
Киiв,

iMeHi €вгена Коновальця.Щеснянського
еДРПОУ 0З599026, адреса: вул. Сержа
ftдекс 02222, тел. (044) 515-28-44, e-mail:

Iнформацiя про
чинний договiр

оренди, строк якого
закiнчусться

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю <<Навчально-виробничий
центр <Натыrка> - чинний орендар.
,Щоговiр оренди Nb 1078 вiд 11.09.2018
Строк оренди: 2 роки 364 лнi
,Щата закiнчення договору: 29.|2.2020
Чинний орендар мае переважне право на продовжеЕЕя договору оренди
М 1078 вiд 11.09.2018. яке реалiзуеться шJIяхом ylacTi в ayKuioHi на
продовження договору оренди вiдповiдно до умов пункту 149 Порядку
передачi в оренду державного та комунашьного майна, затвердженого
постilновою Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 03.06.2020 Nо 483 к.Щеякi
питання оренди державного та комунzцьного майна> (далi - Порядок).
Якщо переможцем став iнший учасник електронного а}кцiону, договiр з
чинним орендарем припиняеться у зв'язку iз закiнченням строку, на який
його укладено.

Iнформацiя про об'сrсг оренди

Iнформачiя про
об'ект оренди

Об'ект оренди зЕzlходиться за адресою: вул. Сержа Лифаря, бул. 19-Б,
м. киiв, iндекс 02222,
Загмьна площа:.23,72 кв. м,
Корисна площа: 2З.72 кв. м.
Частина одноповерховоi цегляноi будiвлi (теплиця), перший поверх.
Тип об'скта: нежитловi примiщення.
Вхiд в примiщення окремий. Стiни, фунламент, перекриття в
задовiльному cTaHi, фiзичний знос вiдтlовiдас TepMiHy експлуатацii
будiвлi.
Технiчний стан об'екта задовiльний, в HMBHocTi системи
електропостачання, теплопостачання, водопостачання.
Об'ект оренди не мае окремих особових paxyHKiB, вiдкритих
постачыIьникаN{и комунarльних послуг.
Поверховий план та фотографiчнi зображення об'екта додаються в
окремому файлi в ЕТС.
В податковiй заставi не перебувае та пiд арештом не знаходиться.

BapTicTb об'екта
оренди



Iнформацiя про наявнiсть
рiшень про проведення

iнвестицiйного конкурсу
лбо про вк.гIючення об'екта

до перелiку майна, що
пiдлягае приватизацii

Рiшення про проведення iнвестицiйного конк}рсу або про вкJIючеЕшI
об'екта до перелiку майна, що пiдлягае приватизацii, вiдсlтнi.

[нформацiя про отримання
балансоlтримувачем
погодження органу

управлiння

Не потребуе

Пропонований строк
оренли та графiк

використання об'екга

2 роки 364 днi

Iнформацiя про те, що
об'сктом оренди е

пам'ятка кульryрноI
спадцини, щойно
виявлений об'ект

кульryрноТ спадщини чи
його частина

Об'ект 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 11 пункту 29 Порядку неможJIиво
використов}ъати за буль-яким цiльовим призначенням. oкpiм
визначеного договором оренди вiд 11.09.2018 Np 1078 - розмiщення
суб'сктiв господарювання, якi провадять дiяльнiсть у сферi освiти, KpiM
ква,riфiкованих лриватних навчальних закладi в.

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

Iнформацiя про аукцiон

Iнформачiя про
аукцiон

Електронний. а}тцiон вiдбуваеться в_електроннiй торговiй системi
державне пiдприемство <Прозорро.Продажi> через авторизованi
електроннi майданчики.
Спосiб проведення аукцiону: електронний а}кцiон на продовження
договору оренди.
.Д,ата та час ayKuioHy визначаються на електронному майданчику,
Час проведення аукцiону встановлюеться електронною торговою
системою автоматично вiдповiдно до вимог Порялку проведення
електронних аукцiонiв.
Кiнцевий строк подання.заяви на }п{асть в електронному аукцiонi та
електронному аукцlонl lз зниженням стартово1 цlни встilновлюеться
електронною торговою системою для кожного електронного аyкцiону
окремо в промiжку часу з 19 години 30 хвилин до 20 години 30 хвилин
дня, що передус дню проведення елекl,Dонного аукцiону.

Умови оренди майна С,грок оренди: 2 роки 364 днi
Стартова орендна плата дJ,lя:- першого електронного аукцiону - 504,33 грн (без урахування П.ЩВ);
(Пункmом 146 поряdку переdачi в оренdу dерэюавноzо mа комунмьноео
майна зазначено, лцо сmарmова оренdна плаmа вuзначаеmься в поряdку,
переdбаченому пункmом 52 цьоzо поряdку, сuе не моэlсе буmu нuэtсчою за
осmанню мiсячну оренOну ruлаmу, всmановлену doeoBopoM, u1o
проdовжусmься. Оренdна лшаmа за осmаннiй мiсяць оренdu - эrсовmень
2020 cto,tadae 504 zpH 33 коп. без урахування ПДВ;

.Щодатковi умови
оренди майна

Можливiсть передачi об'скта в суборенду не передбачаеться.
Компенсацiя замовнику ринковоi оцiнки об'екта оренди згiдно з
,Щоговором про надання послуг з оцiнки майна вiд 24,09.2020 Np 4З,
Орендар вiдшкодовуе Ба;lансоугримовачу витрати пов'язанi зi сплатою
витрат на оплату комунальних посл}т, земельного податку пропорцiйно
площr орендовzlних примlщень, електопостачання, послуги з
пDибиDання територii та вивiз смiтгя. охорона територii пDимiщенrrя



булiвлi та iH. експлуатацiйнi послуги.
Здiйснення невiд'смних полiпшень мож.IIиво тiльки у разi
орендодавцем письмовоi згоди на поточний та,/або капiтыlьний
ореЕдованого майна, як це передбачено чиЕним законодЕlвством.
Орендар здiйснюе страхувшrня об'екту оренди на
бмансоутримувача.
оренднi канiкчли - не передбаченi.

надання
ремонт

користь

Обмеження щодо
цiльового призначення

об'екта оренди,
встановленi вiдповiдно до

п. 29 Пооядкч

Об'ект оренди може бути використаний орендарем з метою визначеною
у договорi оренди, яхий продовжуеться, а ca}de: розмiцення. суб'ектiв
господарювання, якi провадять дiяльнiсть у сферi освiти, KpiM
квалiфiкованих приватних навчальних закладiв.

Iнформацiя про

),\dови, на яких
проводиться аукцiон

Особа, яка мае HaMip взяти участь в електронному аукцiонi, сплачус
реестацiйний та гарантiйний внески дJIя набуття стаryсу учасника.
Розмiр мiнiма,тьного кроку пiдвищення cTapToBoi орендноi плати для:- аукцiону - 5.04 грн (1%):
Розмiр гарантiйного внеску (чинний орендар): 252,16 rрн.
Розмiр гарантiйного внеску (потенцiйний орендар): 2361,50 грн.
Пункmом 58 Поряёку переdачi в opeHdy dерэtсавноzо mа комунальноzо
майна зазначено, tцо розмiр zаранmiйноzо внеску всmановлюеmься у
розмiрi сmарmовоt оренdноt паапu на:
,Щва мiсяцi dля об'екпiв оренdu, пропонованuй сmрок оренdu якtа
сmановumь вid оdноzо dо п'яmu poKiB 501,ЗЗ*2 : l008,66 zрн, ме не менш
як 0,5 MiHiMMbHoi заробiпноI ппаmu, всmановленоl- слпаном на 1 сiчня
поmочно?о року 4723,00 * 0,5 : 2Зб1,50 zpH dля поmенцiйнtlх opeHdapiB.
Пункmом l47 Поряdку переdачi в opeHdy dерэюавноzо mа комунальноzо
майна переdбачено, uJo розмiр zаранmiйноzо внеску всmановлюсmься
вidповidно do пункmу 58 цьоzо Поряdку, KpiM чuнноzо оренdаря, якuй
сllлачуе zаранmiйнuй внесок у розмiрi половuнu сmарпово| оренdноi'
llлапu за оduн мiсяць 504,З3 : 2 : 252,I б zpH,
Гарантiйний внесок сплачусться у термiни та в порядку. що визначснi
Регламентом роботи електронноi торговоi системи державне
пiдприсмство кПрозорро.Пролажi >.

Розмiр ресстрацiйного внеску: 472,З0 грн (зzidно Закону YKpa|Hu к Про
оренOу dерлtавно?о mа комунально?о майна> рессmрацiйнuй внесок -
сулlа KolumiB у розмiрi 0,] мiнiмальноi заробimноi' rulаmщ всlпановленоl'
сmаном на ] сiчня поmочно?о року (4723,00 zpH*0,l : 472,30 zpH),
Кiлькiсть KpoKiB аукцiону за методом покрокового зниження cTapToBoi
орендноi плати та подaльшого подання цiнових пропозицiй - 99.
Чинний орендар мае перев.rжне право на продовженЕя договору оренди в
ходi аукцiону на продовження договору оренди за р{ови, що BiH бере
участь в такому аукцiонi та зробив закриry цiнову пропозицiю, яка е не
меншою, нiж розмiр cTapToBoi орендноi плати.

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

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

пiдприемства
кПрозорро.Продажill для

участi в електронних
торгах з оре}ци майна на

етапi подачi закритих
цiнових пропозицiй

(тобто до електронного
ачкцiонч)

.Щля участi в alKuioHi потенцiйний орендар мае подати до електронноi
торговоi системи докр{енти, визначенi статтею 13 Закону Украiни <Про
оренду державного та комунального майнD.
Вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть поданих документiв несе заявник.

Вимоги до оформлення
докчментiв. якi повинен

,Щокументи, що подаються )дасниками електронних торгiв повиняi
вrдпОвrДаТИ ВИМОГаI\,t, ВСТаНОВЛеНИМ аДМlНrСТРатором електрОннОr



надати Учасник для участi
в електронних mргах
електронноi торговот
системи державного

пiдприемства
(Прозорро.Продая(j)

.Щодаткова iнформацiя .Що укладення договору оренди або в день пiдписання такого договору
переможець електронного аукчiону зобов'язаний сплатити zlвzlнсовий
внесок та забезпечува;rьний депозит, що визначенl за результатами
аукцiону у розмiрах та порядку, передбачсЕих проектом договору оренди
майна,. опублiкованого в оголошеннi про передачу майна в оренду у
вiдповiдностi до пункту 80 Порядку, на рахунок, зазначений
орендодавцем у проект1 такого договору.

Реквiзити paxyHKiB

реквlзити таких prD(yHKlB

Реквiзити paxyHKiB операторiв електронних майданчикiв, вiдкритих для
сплати потёнцiйними орендарями гарантiйних та реестрацiйних BHecKiB
за посиланням на cTopiHKy вебсайта адмiнiстратора, на якiй зазначенi

тzlкими реквlзитами:
в нацiональнiй вмютi:
Одержувач: .Щеснянська районна в MicTi Киевi державна адмiнiстрачiя
Рахунок N9 UA 8б8201 7203552490З80000717 66 Qllя перерахувzшня

реестрацiйного та гарантiйного BHecKiB)
Банк одержувача: .Щержавна казначейська служба УкраiЪи, м. Киiв
Код згiдно з е,ЩРПОУ 37415088
Призначення платежу: дJIя перерaIхування реестрацiйного та

гарантiйного BHecKiB
Технiчнi реквiзити

оголошення
Перiод мiж аукцiоном та аукцiоном 

. 
iз зниженням стартовоi цiни,

аукцlоЕом lз зниженням cTapToвor цlни та аукцlоном за методом
покрокового знижеЕня cтapтoвoi цiни та подаJIьшого подiшня цiнових
пропозицiй (20-35 ка,чендарних днiв з дати оприлюднення оголошення
електронною торговою системою про передачу майна в оренду).
едине посилання на веб-сторi}rку адмiнiстратора, на якiй € посилання в
алфавiтному порядку на веб-сторiнки операторiв електронного
майданчика, якi маоть https://prozorro.sale/info/elektгonnimaidanchikiets-
Drozoпoprodazhi-cbd2.

Коtггактнi данi (номер
телефону i адреса
електронноi пошти

працiвника
балансоугримувача дlя

звернень про
ознайомлення з об'сктом

оренди

,Щоступ для ознайомлення з об'€ктом оренди у робочi днi з 09:00 до 16:00
з понедiлка по п'ятницю забезпечуе баllансоутримувач об'екта, Школа
I-III ступенiв Nр 26З iMeHi евгена Коновальця .Щеснянського райо}rу MicTa
Киева.

Контактна особа: Глекова Натмiя Свгенiвна, тел. (044) 5 l5-28-44

Керiвник апарату Ольга MALLIКIBCЬKA


