
ДЕСНЯНСЬКА РАЙОННА В MICTI КИ€ВI
ДЕРЖАВНА АДМIШСТРАЦIЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

16, н,, АюА.а Xs бJB

Про оголошення аукцiону на
продовження договору оренди

територiаrrьноТ громади MicTa Киево> та враховуючи
балансоутримувача Спецiалiзованоi школи I-III ступенiв JE 207
вивченням англiйськоi мови .Щеснянського району MicTa Киева
}ф 102/10450:

Вiдповiдно до законiв УкраiЪи <Про мiсцевi державнi адмiнiстрацii>,
<Про оренлу державного та комунаJIьного майна>, Порядку передачi в орепду

державного та комунЕrльного майна, затвердженого постановою Кабiнеry
MiHicTpiB Украiни вiд 03 червнJI 2020 року Ns 483 <,,Щеякi питання оренди

державного та комуЕального майна>, рiшення КиlЪськоi MicbKoi ради вiл
2З литtня 2020 року Ns 50/9129 <Про деякi питання оренди комунального майна

iнформачiю
з поглибленим
вtд 02.12.2020

1 . оголосити
бути продовжений

аукцiон, за результатами якого чинний договiр оренди може
з iснуючим орендарем - товариством з обмеженою

вiдповiдаrrьнiстю<Навчально-виробничий центр <Наталка> або укладений з

новим орендарем на нежитловi примiщення загаJIьною площею 20,40 кв. м, що
знаходяться за адресою: м. Киiв, просп. Лiсовий, 3З-А.

2. Затвердити текст оголошення про проведення електронного аукцiону
на продовження договору оренди нежитлових примiщень за адресою: м. Киiв,
просп. Лiсовий, ЗЗ-А, площею 20,40 кв. м, що додаеться.

3. Балансоутримувачу - Спецiа;riзованiй школi I-III ступенiв Ns 207 з
поглибленим вивченням англiйськоi мови .Щеснянського району MicTa Киева
невiдкладно повiдомити орендаря про проведенЕя електронного аукцiону на
продовжеIrшI договору оренди за адресою: м. Киiв, просп. Лiсовий, 33-А.

4. Вiддiлу з питань майна комунальноi власностi .Щеснянськоi районноi в

MicTi Кисвi державноi адмiнiстрацii розмiстити оголошення про проведення
електронЕого аукцiону на продовження договору оренди нежитлових
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примiщень за адресою: м. КиiЪ, просп. Лiсовий, ЗЗ-А, площею 20,40 кв. м в
електроннiй торговiй системi.

5. Вiддiлу бухгшrтерського облiку та звiтностi ,Щеснянськоi районЕоi в
MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii провести перерахуванЕя коштiв, що
надiйдуть вiд оператора електоЕного майданчика на рахунок
балансоутримувача - Спецiалiзованоi школи I-III ступенiв Ns 207 з
поглибленим вивченнlIм англiйськоi мови ,Щеспянського району MicTa Кисва, а
саме: NsUА568201120з|421|00\20з04|744 (для перерахуваншI

реестрацiйного та гарантiйного BHecKiB), банк отримувача: .Щержавна
казначейська служба Украiни, м. Киiв, МФО 820172, код е,ЩРПОУ 0359872l.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника
голови ,,Щеснянськоi районноi в MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii В. Сюра.

В. о. голови Iрина АЛеКССеНКО



ЗАТВВРДЖЕНО

Розпорядження,Щеснянськоi районноi
в MicTi Кисвi леожавнот алмiнiстоапii
.iдl6цttлрii алаD х, d8

ОГОЛОШЕННЯ
про проведення електронного аукцiону на продовження договору оренди
нежитлового примiщення, що за цресою: м, Киiв, просп. Лiсовий, буд.33-А,

площею 20,40 кв. м

Загальна iнформацiя
Орендодавець ,,Д[есняпська райопна в MicTi Киевi державна адмiнiстрацiя, код

СДРПОУ 37415088, мiсцезнаходження: проспект Володимира
Маяковського, 29, MicTo Кцis, 02225, тел. (044) 546-20-71, e-mail:
vkv09(@ukT.net

Быlмсоутримувач Спецiалiзована школа I-III сryпенiв М 207 з поглибленим
вивченпям англiйськоi мови !еснянського району мiстд Киева, код
еДРПОУ 0З598721, адреса: просп. Лiсовий, буд. З3-А, м. Киiв, iндекс
02166, тел. (044) 518-91-56, e-mail: shckola2O7@ukT.net

Iнформацiя про
чинний договiр

оренди, сlрок якого
закiнчуеться

Товариство з обмеженою вiдповiда,rьнiсто <Навчмьно-виробничий
центр кНаталка> - чинний орендар.
.Щоговiр оренди Nч 1077 вiд 11.09.2018
Строк оренди: 2 роки 364 днi
.Щата закiнчення договору: 29.01.202|
Чинний орендар мас переважне право на продовження договору оренди
J\b l077 вiл l1.09.20l8p.. яке реалiзуеться шляхом участi в ayKuioHi на
продовження договору оренди вiдповiдно до умов пункry 149 Порядку
передач1 в оренду держzвного та комунального майна, затвердженого
постановою Кабiнеry MiHicTpiB Украiни вiд 0З.06.2020 Nч 483 к.Щеякi
питання оренди держzlвного та комJлального майна) (далi - Порядок).
Якщо переможцем став iнший учасник електронного аукцiону, договiр з
чинним орендарем припиняеться у зв'язку iз закiнченпям строку, на який
його укладено.

Iнформацiя про об'сrсг оренди

Iнформацiя про
об'ект оренди

Об'ект оренди знаходиться за адресою: просп. Лiсовий, буд. 33-А,
м. КиiЪ, iндекс 02166.
Загальна площа: 20,40 кв. м.
Корисна площа: 20.40 кв. м.
Окрема одноповерхова цегля}lа будiвля.
Тип об'скта: нежитловi примitltення.
Вхiд в примiщення окремий. Стiни, фуrдамент, перекриття в
задовiльному cTaHi, фiзичпий знос вiдповiдае TepMiHy ёксплуатацii
будiвлi.
Технiчний стан об'екта задовiльний, в наявностi системи
електропостачання, водопостачання та каналiзацii. Теплопостачання
вlдсутне.
Об'ект оренди не мас окремих особових paxyнKiB, вiдкритих
постачальниками комунальних послуг.
План поверху та фотографiчнi зображення об'екта додаються в окремому
файлi в ЕТС.
В податковiй заставi не перебувае та пiд арештом не знаходлться.

BapTicTb об'екта оренди



Iнформацiя про HaяBHicTb

рiшень про проведення
iнвестицiйного конкурсу

або про включення об'скта
до перелiку майна, що
пiдлягае пDиватизацii

Рiшення про проведення iнвестицiйного конкурсу або про включення
об'скта до перелiку майЕа, що пiдлягае приватизацii, вiдсугнi.

lнформачiя про отимання
балансоlтримувачем
погодженrи органу

управлiння

Не потребуе

Пропонований строк
оренли та графiк

використання об'екта

2 роки Зб4 днi

Iнформацiя про те, що
об'сктом оренди €

пам'ятка кульryрноi
спадщини, щойно
виявлений об'екг

кульryрноI спадщини чи
його частина

Об'ект оренди не вiдноситься до пам'яток культ}рноi спадщини, щойно
виявлених об'сктiв культурноi спадщини.

Iнформацiя про
цiльове призначення

об'екта оренди

Об'ект оренди вiдповiдно до абзацу 11 пункry 29 Порядку неможJIиво
використовувати за будь-яким цiльовим призначенням. oKpiM
визначеного договором оренди вiд 11.09.2018 J,l! 1077 - розмiщення
суб'ектiв господарювання, якi провадять дiяльнiсть у сферi освiти, KpiM
квалiфiкованих приватних навчальних закладiв.

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

Iпформацiя про аукцiон

Iнформацiя про
аукцiоЕ

Електронний. аукцiон вiдбуваеться в_електроннiй торговiй системi
держzrвне пiдприемство кПрозорро.Продажi> через авторизованi
електроннi майданчики.
Спосiб проведеЕня аукцiону: електронний аукцiон на продовження
договору оренди.
,Щата та час аукцiону визЕачаються на електронному майданчику.
Час проведення аукцiону встiIновлюеться електронною торговою
системою автоматично вiдповiдно до вимог Порялку проведення
електронних аукцiонiв.
Кiнцевий строк подzrнЕя змви на r{асть в електронному аукцiонi та
електронному аукцlон1 lз зниженням cTapToBol цlни встановлюеться
електрон}rою торговою системою для кожного електронного ауцiону
окремо в промiжку часу з 19 години 30 хвилин до 20 години 30 хвилин
дня, що передус дню проведення електронного аукцiону,

Умови оренди майна Строк оренди: 2 роки 364 днr
Стартова оренлна плата для:- першого електронного аукцiону - ЗЗ5,58 грн. (без урФ(ув.lння
ПДВ);
(Пункmом 116 поряdку переdачi в оренdу dержавноzо mа KoMyH(MbHozo
майна зазначено, lцо спарmова opeHdHa плаmа вuзначасmься в поряdkу,
переdбаченому пункпом 52 цьоzо поряdку, сше не може буmu нuэtсчою за
осmанню мiсячну opeHdHy лшаmу, всmановлену dоzоворол,t, u1o
проdовэюуеmься. Орёнdна fйаmа за осmаннi мiсяць opeHdu -
э!совпень 2020 скпаdае 3З 5 zрн 58 коп., без чрахування ПДВ);

,Щодажовi умови оренди
майна

Можливiсть передачi об'екта в суборенду не передбачаеться.
Компенсацiя замовнику ринковоi оцiнки об'скта оренди згjдно з

.Щоговором про Еадання послуг з оцiнки майна в iд 24,09.2020 Ns 42,
Орендар вiдшкодовуе Бшlансоутриувачу витрати, пов'язанi зi сплатою
витрат на оплату комунzшьних послуг, земельного податку пропорцiйно
площl орендованих примlщень, електDопостачання, послчги з



прибирання територii та_ вивiз смiття, охорона територii примiщеIrшI
Оудlвлr та 1н. експлуатацlин1 послуги.
Здiйснення невiд'емних полiпшень можливо тiльки у разi нцання
орендодавцем письмовоi згоди на поточний та./або капiтальЕий ремонт
орендованого майна, як це передбачено чинним законодавством.
Орендар здiйснюе страхувiшIrя об'скту оренди на користь
балансоутримувача.
оренднi канiкули - не передбаченi.

Обмеження щодо
цiпьового призначення

об'скга оренди,
встановленi вiдповiдно до

п. 29 Порядкч

Об'скт оренди може бути використiший орендарем з метою визЕаченою
у логоворi оренди, який продовжуеться, а саме: розмiIlIення. суб'ектiв
господарювання, якi провадять дiяльнiсть у сферi освiти. KpiM
квал iфiкованих приватних навчatльних закладiв.

Iнформацiя про умови, на
яких проводиться аукцiон

Особа, яка мас Harrlip взяти ylacTb в електонному аукцiонi, сплачус
ресстрачiйний та гарантiйний внески для набуття статусу учасника.
Розмiр мiнiмального кроку пiдвищення стартовоi орендноi плати для:

- аукцiону - З,З5 грн (1%);
Розмiр гарантiйного внеску (чинний орендар): 167 ,79 rрн.
Розмiр гарантiйного впеску (потенцiйний орендар): 2361,50 грн.
Пункmом I17 Поряdку переdачi в оренdу dерэюавноzо па комунапьно2о
майна переdбачено, Lцо розмiр zаранmiйноzо внеску всmановлю€mься
вidповidно ёо пункmу 58 цьоzо Поряdку, Kpillt чuнноzо оренёаря, якuй
спцачуе zаранпiйнuй внесок у розмiрi половuнu спарmовоi' opeHdHo|
плаmu за оduн мiсяць 3J5,58 : 2 : 167,79 zpH,
Пункmом 58 Поряdку переdачi в оренdу dерэюавноzо mа KovyчaJlbчozo
маЙна зазначено, tцо розмiр zаранmiЙноzо внеску вспановлюеmься у
розмiрi сmарmовоi opeHdHoi пqаmu на:
,Щва мiсяцi dля об'екпiв opeHdu, пропонованuй сrпрок оренdu якuх
сmановumь Bid odHozo do п'яmu poKiB 335,58 *2 :671,16 2рн, ме не Meчu,l
як 0,5 MiHiMMbHoi заробitпноi ппаmu, всmановленоl сmаном на ] сiчня
поmочноzо року 4723,00 * 0,5 :2З61,50 zpH.
Гарантiйний внесок сплачусться у термiни та в порядку, що визначенi
Регламентом роботи електронноi торговоi системи державне
пiдприемство кПрозорро.Пролажi>.
Розмiр ресстрацiйного внеску: 472,30 грн (зzidно Закону YKpatHu к Про
оренdу dерэrавноzо mа комунально?о майнаD рессmрацiйнuй внесок -
сума кошmiв у розмiрi 0,] MiHiMMbHoi заробimно| плаmu, всmановлено|
сmаном на ] сiчня поmочно2о року (4723,00 zpH *0,1 : 472,30 zрн),
Кiлькiсть KpoKiB ayKuioHy за методом покрокового зниження cTapToBoi
орендноi плати та подальшого подання цiнових пропозицiй - 99.
Чинний орендар мас переважне прzrво на продовження договору оренди в
ходi аукцiону на продовження договору оренди за ул{ови, rцо BiH бере

участь в такому аукцiонi та зробив закриту цiнову пропозицiю, яка с не
меншою. нlж розмlр cTapToBol орендно1 плати.

Вимоги до орендаря Потенцiйний орендар повинен вiдповiдати вимогаI\,r до
визначеним статгею 4 Закону Украiни (Про оренду
комунального майна>.

особи орендаря,
державного та

,Щокумеrrти, якi розмiщуе
(завантажуе) Учасник в
елекгроннiй торговiй
системi державного

пiдприемства
<Прозорро.Пролажi>l для

участi в електронних
торгах з оренди майна на

етапi подачi закритих
цiнових пропозицiй (тобто
до елекmонного аукцiону)

.Щля участi в аукцiонi потенцiйний орендар мае подати до електронноi
торговоi системи документи, визначенi статтею 13 Закону Украiни кПро
оренду державного та комунilльного майна>.
Вiдповiдмьнiсть за достовiрнiсть поданих документiв несе заJIвник.

Вимоги до оформлення
докчментiв. якi повинен

.Щокументи, що подчlються уlасникzlми електронних торгlв повиннI
вiдповiдати вимогalм, встановленим адмiнiстратором електронноi



надати Учасник для участi
в елекгронних торгах
електонноI торговоi
системи державного

пiдприсмства
(ПDозоDDо.ПDодажi)

торговоi системи державного пiдприемства <Прозорро.Пролажi>>.

Додаткова iнформацiя

-До 

укладення догоВорУ оренди або в день пiДписання такого ДоГоВорУ
переможець електонного аукчiону зобов'язаний сплатити авапсовий
Bllecot< та забезпечувмьний депозит, що визначенl за результатarми
аукцiону у розмiрах та порядку, передбачених проектом договору оренди
майна. опублiкованого в оголошеннi про передачу майна в оренду у
вiдповiдностi до пункту 80 Порядку, на рахунок, зазначений
оDендодавцем у проектr такого договору.

Щодаткова iнформачiя реквiзити paxyHkiB операторiв електронних майданчикiв, вlдкритих дJuI

сплати потанцiйними о- ендЬрями гарантiйних та реестрацiйних BHecKiB

за посиланням на cTopiHKy вебсайта адмiнiстратора, на якiй зазначенi

реквiзити таких paxyнiiB https://prozorro.sale/info/elektronni-maidanchiki

такими ьеквlзитами:
в нацiональнiй валютi:
Одержувач: ,Щеснянська районна в MicTi Киевi державна адмiнiстрацiя
Рахунок J',l! UA 8б820l 7203552490380000777 66 (для перерахуванЕя

реестрацiйного та гарантiйного BHecKiB)- 
Банк одержувача: .Щержавна казначейська служба Украiни, м. Киiв
Код згiдrо з еДРПОУ З7415088
Призначення платежу: для перерЕrхування реестрацiйного та

гарантiйного BHecKiB.
Технiчнi реквiзити

оголошення
Перiод мiж аукцiоном та аукцiоном 

. 
iз зниженням cTapToBo'i цiни,

аукцlоном 1з зниженням cтapToBol цrни та аукцlоном за методом
покрокового зниження стартово1 цlни та подальшого подання цlнових
пропозицiЙ (20-35 ка.,rенларних днiв з дати оприлюднення оголошення
електронною торговою системою про передачу майна в оренду).
единё посилання на веб-сторiнку адмiнiстратора, на якiй е посилання в
алфавiтному порядку на веб-сторiнки операторiв електронного
маЙданчика, якi мають https://oгozorro.sale/info/elektronni-majdanchiklets-
nrozorroprodazhi-cbd2.

Контакгнi данi (номер
телефону i алреса
електронноi пошти

працiвника
балансоутримувача для

звернень про
ознайомлення з об'сктом

оренди

.Щоступ для ознайомлення з об'екгом оренди у робочi днi з 09:00 до 16:00

з поЕедiлка по п'ятницю забезпечуе балансоуцимувач об'екта,
Спецiалiзована школа I-III ступенiв Ns 207 з поглибленим вивченням
англiйськоi мови ,Щеснянського району MicTa Киева,

Контактна особа, директор: Белкiна Оксана Григорiвна,
тел. (044) 518-91-56.

Керiвник апарату ольга MAIIKIBCЬKA//пцл,
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