
РОЗПОРШЖЕННЯ

d,l, fa, цLO^D Xn бВб

Про оголошення аукцiону

продовженЕя договору ореЕди

Вiдповiдно до законiв Украiни <Про мiсчевi д,р*uт] 
11y_,,,iстраЦii>,

<<fIро орендl державного та комуЕального майна>, Порялч передач1 в оренду

державного та комуЕаJIьного майна, затвердженого постаIIовою Кабiнеry

ili"йi" Украiви вiд 03 червня 2020 року N9 483 <Деякi питаннjI оренди

державного та комунаJIьного майны, ii*"""" КиiЪськоi MicbKoi рали вiд

2З лl,пgя2020 року ЗVп iozstzS <Про деякi питаншI оренди комунального майна

територiальноi .роr*, MicTa' K,""uo та враховуючи iнформачiю

балансоутримувача комунаJIьного пiдприемства <керуюча компанiя з

обслуговуван*" *""no"o.b фонду ,Щеснянського району м, Киевa> вiд з0,1 1,2020

Ns 46-38З2:

l . оголосити аукцiон, за результатами якого чинний договiр оренди може

оуr" проло"жений з iснlточим орендарем - фiзичною особою-пiдприемцем

кuрбо"."*r* Олександром Iвановичем або укладений з новим орендарем на

""*"roo"i 
примiщенн* загальною площею 10,00 кв. м, що знаходяться за

адресою: м. Киiв, вул. ApxiTeKTopa Нiколаева, 7,

2. ЗатвердитИ текст оголоШення про проведенн,I електронного аукцiону

на продовженЕя договору оренди нежитлових примiщень за адресою: м, Киiв,

вул. ipxiTeKTopa НiколаеВа, 7, площею 10,00 кв, м, що додаеться,

3. Быrансоутримувачу - комунальному пiдприемству <<Керуюча компанiя

з обслуговування *""no"o,o фо"оу .Щеснянського району м, Киево>

,rе"iд*лЙно' повiдомити орендаря про проведенЕя електронного аукцiону на

продовження договору оре"д"u uдр""оо,п,r, K,i", 
"ул, 

ApxiTeKTopa Нiколаева,7,

4. Вiддiлу з rrитань майна комунальноi власностi ,Щеснянськоi районноi в

MicTi Кисвi державноi адмiнiстрацii розмiстити оголошення про проведеЕня

bnan po""o.o аукцiону на продовження договору оренди нежитлових

примiщень .u uдр."оЙ, м. Киiв, вул, ApxiTeKTopa Нiколаева, 7, площею

10,00 кв. м в електроннiй торговiй системi,



z

5. Вiмiлу бухгалтерського облi

мiстiКиевi деiжавноi адмiнiстрачii

надiйдуть вiд оператора електр

балансоутримув
обсrryговування
Ns UA 41322669
гарантiйного BHecKiB), банк отримувача

ешпоу з9605452,

6. Контроль за виконацням цього розпорядженIш покласти Еа заступЕика

голови .Щеснянськоi p"n"","i в MicTi КиеЪi державноi адмiнiстрацii В, Сюра,

Iрина АЛеКСССНКО
В. о. голови



ЗАТВЕРДДЕНО

раЙонноi

^ё#'

ОГОЛОШЕНIIrI
про проведенпя електропного аукцiону на продовження договору орепдп

нежитлового примiщення, що за адро;ою: м, КиiЪ, вул, ApxiTeKTopa Нiколаева, бул, 7,

площею 10,00 кв. м

й]"*о"""*о.о, 29, MicTo Кl,л\ъ, OZ225, тел. (044) 546-20-71, e-mail:

Орендодавець

кп <керуюча компанiя з обслуговування житлового фопду

Де""""""-кЪ.о району м. Кпсвд>>, код е,ЩРПОУл 
л 
З]60545},^адресы

frл. Ми*оли Закревського, буд. l5, м. КиiЪ, iндекс 02217, тел, (044) 546

З 9 1 7. e-mail : vdsokrrr@,uk.net; orendal б@)чК,пеt,

Ба;rансоутримувач

бGП Карбовський Олександр Iванович - чинний орендар,

.Щоговiр фенди Nч 940 вjд 07-08.20l7
Стоок Ьоенди: 2 роки 364 днi
Даiа закiнчення договору: 02-08.2020
Чинний орендар мас переважне право на продовження 4o,o"9!l_.oi:,11
]ф 940 вй 07.0s.2017, яке реалiзуеться шляхом )п{аст1 в а}кцlонl на

продовженнЯ договорУ оренjи вiдповiдно до умов пункту 149 Порядку

пьредачi в оренду държавного та затвердженого

;;;;;;Й k;aieTy'MiHicTpiB У No 483 <,Щеякi

питання оренди державЕого такомунzrл 
-:--I:р:*::):л "Якщо перЬможцем став iнший учасник елекц)онного чщц,lЧ: 

.u9-1ol].8--]
чинним орендарем припиня€ться у зв'язку iз закiнченням строку, на якии

Iнформаuiя про
чинний договiр

ореЕди, строк якого
закiнчуеться

Iнформацiя про об'ект оренди

ект оренди знаходиться за адресою: вул. Архiтекгора Нlколаева, /,

м. КиiЪ, iндекс 02225
Зага.льна площа: 10,00 кв. м.
Корисна
чаiтина i булiвлi, перший поверх,

Тип об'е ення.
вхiд в примiщення зага.ltьний. Стiни, фундамент, перекриття в

ЙЬЬlr",iу 
- -"iйi, 

фi.rr"rй знос вiдповiдае TepMiHy експлуатацii
булiвлi.
ТЪхнiчний стан об'скта задовiльний, в HzulBHocTr системи

електропостачання, теплопостачання, водопостачання та каналiзацii,

об'екЪ оренди не мае окремих особових paxyHKiB, вiдкритих

постачzцьникa ии комунальних послуг.
Поверховий план та- фотографiчнi зображення об'скта додшоться в

окреЙому файлi в ЕТС
R полатковiй заставi не перебувас та пiд арýшf9lчl_ц9_эцзд

Iнформацiя про
об'ект оренди

Ринкова BapTicTb об'екта оренди станом на з1,0з,2020 - 182 070,00 (сто

вiсiмдесят двi тисячi сiмдесят) грн. без



Рiшення про проведення rн-вестицiйного конк рсу або про вкJIючення

об'екта до перелiку майна, що пiдлягас приватизацii, вiдсугнi,
Iнформацiя про наявнiсть

рiшень про проведення
iнвестицiйного конкурсу

про включення об'
до перелiку майна, що

Не потребус
бмансоlтримувачем
погодження органу

управлiння
2 роки 364 днiПропонований строк

оренди та графiк

об'скторендиневiдноситьсядопам'ятоккУльУрноiспадщини,щойно
виявлених об'ектiв культурноi спадщини

пам'ятка кульryрноi
спадщини, щойно
виявлений об'ект

культурноi спадщини
чи його частина

ектом оренди е

вr*орrстЪuу"чrи за будь-яким. ццьjлвIу. _ призначенням, окрlм

визначеЕого договором оренди вiд 07,08,2017 N9 940 - розмiщення
енЕя та пDодажу питноr во

Iнформацiя про
цiльове призначення

об'скта орецди

додасться до оголошення про передачу нерух мого мйна в орепду в

окDемомy файлi в ЕТС

Iнформачiя про аукцiон

alKuioH вiФуметься в_електроннiй торговlй :_1:l:Y1

;ЙБ;-;Й"iui*у .lu.y з 19 години 30 хвилин до 20 години 30 хвилин

електроннi майданчики,
спосб проведення аукцiону: електроняий аукцiон на продовження

договору оренди. -лданчику.
.щата та час аукцiону визначаються на електронному ма!
час проведёння аукцiону встановлюсться електонною торговою

системою автоматично вiдповiдно до вимог Порядку проведення

електронних аукцiонiв.
КiнцеЪий строк подання.зzцви на /часть в :i:iTp9_T_y"y 

аукцrонl та

електронному аукцiонi iз зниженням cтapToBo'i цlни всташовлюеть_ся

електронною торговою системою 4ч л19119:: _,]:х::::,т". iТ:_"::::

Iнформачiя про
аукцiон

Стартова орендна плата для:] n"p.o.o електронного аукцiону _ 546,56 грн, (без урахувапня
ПДВ);

rПvнкmii ]4б Поряdку вказано, лцо спарmова оренdна плаmа'iйii"ir^or" 
в порid*у,- переdбаченому пункmом 52 цьоzо поряdку, але

не може буmu нuэtсчою за осmанню мiсячну оренOну плаmу, всmановлену

dozoBopoM, tцо )юуеmься, а за ocmaчHlu мlсяць
опенdi - эrовmе склаdае 54

Умови ореuди майна

Кпrr,rrтеrrсяrli я замовнику ринiовоi оцiнки об'ект1 9РеItД1
я послуг з оцiнки майна вiд 2s.04.2b20 }lb 20120,гЕ,
Балансоутримувачу витрати пов'язанi зi сплаmю

витрат на оплату комунzrльниr пьслуг, земельного податку пропорцiйно
плйi орендовalних примiшень, електропостачання,... послуги :

"p"Orp"*i," 
iЁриторii та^ вивiз сЙтгя, охорон 1 територii примiщення

Додатковi рлови
оренди майна



;;;;;;;;"айна. як це передбачено чинним законодzlвством,

ЫЙ;;;"-;;й;й; с,ра*ування об'скту оренди на користь

дарем з метою визЕаченою

у логоворi оренди, який проловжуеться, а саме: розмiщення пункту

доочищення тЪ продажу питноi води,цlльового
призначення об'екта
оDенди, встановлен1
jiдповiдно до п. 29

оDендар): 273,28 rрн,
йriий оfdнлар): 2361,50 грн,

енёу dерэtсавноzо mа Koмycцbtozo
miйноzо внеску всmановлюеmься у

розмiрi сmарmовоi оренdно[ плаmu на:
' Два 

' ,uiсяцi lля о6'скmiв оренdu, п_р,

7ii"oruri Bid odHozo Оо п'яmч poKiB 51
пно| flпаmu,
1,5 = 2361,50

слulачvс zаранmiйнuй внесок
Й,оr'ч,о obuH мiсяць 546,56 : 3,28 zpH,

мiни та в порядку, що визначен1
торговоi системи державне

грн (vidHo Закону Украtнu к Про
майна> реесmрацiйнuй внесок -,

ному аукцiонl, сплачуе
статусу )цасника,
орендноl плати дJUl:

сума коulmiв у розмryt U. овленоl

сmаном на I сiчня поmочн
iiiл;-i"* KpoKiB аукцiону за метод артово1

орендноi плати та подальшого под
чинний орендар мае переважне право на продовження договору оренди в

"Ъоi-"у*,ri"rу 
iu пролоu*.""" !Ъ.о"ору Ьр,"д"__1"_р9l},l*щl т* Т|:лUлl 4Jlu{rvrrJ .." .,r,i,:,-,--

ччасть в такому аукцlонt та зробив закриту цiнову пропозицrю, яка с Ее
'"""*оto. нiж рЬзмiр cTapToBoi орендноi плати, _

Iнформачiя про

умови, на яких.
проводиться аукцlон

;;".;-;;ЪЙ; сrЬr."Б 4 Закону УкраiЪи <Про оренду державного таВимоги до орендаря

потенцiйний орендар мае подати до.елехтронноl
.Щокументи, якi розмiщуе
(завантажуе) Учасник в

елекгроннiй торговiй
системi державного

пiдприсмства
<Прозорро,Прода.rкi> для

участi в електронних
торгах з оренди майна на

етапi подачi закритих

!окументи, що подаються )л{асниками "п9lтр_очт 
торгlв повин_нl

ЪiЙ"iдчr" вимогам! встановленим алцнiстп_l_оgо1l_л:l:*Фо"по'Вимоги до оформлення

документiв, якi повинен



в електронних торгах
електронноi торговоl
системи державного

пiдприсмства
ння такого договору
сплатити авансовии

що визЕачеЕi за результатами
ri ппгппопч оDенДи

ачкцiону у розмiра,\ орядку, перелuачених пр_ол€ктом договору оренди

йайна. опублiкован ",;;ii]Й;*:1_1y:, ",::"":l,.H::." ",JýхЁI"I
ffi1Ъ?1^;йi.'*д-J-пу,*,у 80 Ц9цa*у, на pztxy'o*,

Д-одаткова iнформацiя

за посиланням на cToplн

реквiзити таких рахчrýIв
вебсайта

гарантiйних та ресстрацiйних BHecKtB
ina. ва якiй зазначенr

в MicTi Киевi державна адмiнiстраuiя
0З 8000077766 (для перерахування

ська служба Украiни, м, Киiв

---- _ллл*-.,;йUлгл .гя

Призначення платежу: для перерахування ресстрацiйвого та

rантiйного BHecKlB . :_,__=

Реквiзити paxyнKlB

й.--iж аукцiоном та аукцiоном . 
iз ,l]ry:::Y.

Ш;"#;iil"( id-iЗ"#Ъ;iБ;;- bi, 
: j11;н:#1,#ення юголошеЕня

Ёi:ffiт,жJ,;;;,"#;";#fi;Jй:зл*рл*"*s:i"lгнJ;
ахНЕ"J"ъ;Ь;';;,";;-'йiФ-iйй:уч|i,л::л:т:о."::;Т##j.:
;Ь;"i,rЬй' порядку, .,"',, ::9-л":ч:i
майданчика, яу M,ryJ"

Технiчнi реквiзити
оголошення

до 16:00 з

понедiлка по п'ятницю ::yn*i" '
;;;;;rу"*"я житлового фонду .Ц,еснянського раиову м, Nлuва))

Контактна особа: Сокур Валентина ,Щмитрiвна

Тел.067 555 45 52;(044) 546 З9 17,

oHTMTHi ланi (номер
телефону i адреса

електронноi пошти
працlвника

балансоутримувача дл,I
звернень про

ознйомлення з

Керiвник апарату
ольгаМАШКIВсЬкА


