
ДЕСНЯНСЬКА РАЙОННА В MICTI КИ€ВI
ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

af, /r., ^,одD xs_q9L

Про оголошення аукцiону на
продовжеЕня договору оренди

Вiдповiдно до законiв УкраiЪи <Про мiсцевi державнi адмiнiстрацii),<про оренд, державного та комунatльного майно>, Порядку передачi в оренry

тами якого чинний договiр оренди може

примlщенЕя загальЕою площею 1 15,
м. КиiЪ, вул. Теодора Щрайзера, 6.

нного аукцiону
ресою: м. КиiЪ,

ому пiдприемству <<Керуюча компанiя
!еснянського району м. Киева>

роведення електронного аукцiону на
: м. КиiЪ, вул. Теодора ЩраЙзера, 6.

bHoi власцостi .Щеснянськоi районноi в
змiстити оголошення npo Йо"aдar*нця договору оренди цежитлових



2

приМiщень за адресою: м. Киiв, вул. Теодора !райзера, б, площею 115,90 кв. м
в електроннiй торговiй системi.

5. Вiддiлу бухгалтерського облiку та звiтностi Щеснянськоi районноi в
провести перерахування коштiв, що
оЕного майданчика на рахунок
пiдприемства <<Керуточа компанiя з
нянського району м. Киево>, а саме:

перерахування реестрацiйного та
ЮЩАДБАНК), МФО 322669, код

6. Контроль за виконанЕям цього розпорядження покJIасти на заступникаголови .Щеснянськоi районноi в MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii В. Сюра.

В. о. голови Iрина АЛСКС€СНКО



ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження,Щеснянськоi районноi
в MicT! Киевi державноi адмiнiсmацii

"йlзщ& rлхрN,_фТ
ОГОЛОШЕНЕЯ

про проведення електропного аукцiоку на продовження договору оренди
ЕежитловогО примiщення, що за адресою: м. КиiЪ, вул. Теодора ,ЩраЯЪЬра, буд. 6,

площею 115,90 кв. м.

Орендодавець
Е-лrtr\Jу J/Z+l)UБU, мlсцезнаходження: проспект Володимира
Маялковського, 29, MicTo Киiв, о2225, тел. .0'+4; 

546-2О-71, ъ;;i,
vkvO9@ukr.net

Ба,тансоутримувач
.Щеснянського району м. Кисва>>,
вул_ Миколи Закревського. буд. l5. м.

код €ДРПоУ 39б05452, адреса:

,КиЬ, iндекс 02217, тел. (044j 546
39 17, e-mail: vdsbkur@ukл.neil оrепdа1

Iнформацiя про
чинний договiр

оренди, строк якого
закiнчусться

во на продовження договору оренди

продовженнядоговоруор.,,о"uiо.,l"JilТi"ТinЪ}'"ЁХ;ifi Ъ""Ёi;
затвердженого
Jt 483 <,Щеякi

lик еле,,тротно." 
"r-,rbXr',Pjfij]1o 

.

Lе!ч:.9"1вr9:lg :1Чзйффлч.:у Банк Авапь> - чЙннЙЕфендар.
!оговiр оренди Nч 1028/З05 вlд З t .OS.ZO l В

:чIуу_9ч:чд"рем припиIlясться у зв'язку iз закiнченням строку, на якЪйиого уKJI IeHo.

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

UO-cKT оренди знаходlться за адресою: вул. фйзер-ТЙдора5м. КиiЪ, iндекс 02217.

арештом Ее знахо

iвлi, перший поверх.

тiни, фундамент,. перекриття в
вtдповiдае TepMiHy експлуатацii

Технiчний cT.lH об'екта задовiльний, в наявностi системиел€мропостачання, водопостачiшня та каналiзацii.
Ub'eKT оронди не мае окремих особових paxlнKiB, вiдкритих
постачальникЕlми комунальних послуг.
Поверховий план та фотографiчнi зображення об'скта додаrоться в

Ринкова BapTicTb об'екта оренди станом на 30.06.2020
2 297 000,00 (два мiльйони cTi дев'яносто ciM тисяч) грн без

Iнформацiя про наявнiсть
рiшень про проведення

lнвестицlиного конкурсу
про включення об'

до перелiку майна, цо



балансоу,тримувачем
логодження органу

Не потребуе

2 роки 364 днi

Iнформацiя про те, що
об'екгом оренди е

пам'ятка кульryрноТ
спадщини, щойно
виявлений об'скт

культурноi спадщини чи
його частина

Iнформацiя про
цiльове призначення

об'екта оренди

об'ект оренди вiдповiдно до абзацу l1 пункту 29 Порялку неможливо
використовувати за буль-яким цiльовим призначенням. oKpiM
визначеного договором оренди вiд з1.05.20l8 }lъ 1028/305 - розмiщеннябанку; розмiщення вiддiлення банку на площi, що використовуеться для

.щодаеться до оголоцення про передачу нерухомого майна в оренду в
окремому файлi в ЕТС

Iнформацiя про
аукцiон держ.rвне. пiдприемство <Прозорро.ПродЙ> Йрез^ авторизованiелектроннi майдатrчики.

окремо в промrжку часу з 19 години 30 хвилиЕ до 20 iодини 30 iвилиir

спосiб проведення аукцiону: електронний аукцiон на продовжоння
договору оренди.

#1Р Y :* аукцiону визначаються на електронному майданчику.час_ проведення аукцiону встановлюетiся елёкrро""ою торговоюсистемою автоматично вiдповiдно до вимог По}ялку проведенняелек]ронних аукцiонiв.
кiнцевий строк подання змви на участь в електронному аукцiонi таелектронному аукцiонi iз зниженням cTapToBo'i^ цiни встановлюеться

:+::т::т:.].",1у:_т.. :r::.м_ою длялкожного електронного аукцiону

Умови оренди майна Uтрок оренди: 2 роки 364 днi
L тартова орендна плата для:

ь, 
n"o.o.o електронного аукцiону - 42 064,11 грн. (без урахувzлння

(!!!:-:у l46 Поряdку вказано, lцо спарmова opeHdHa плаmа
:,::::iл2::_ " 

ПОРЯdку, п пункmом 52 цьоЪо поряdку, апене моJlсе оуmu нu)lсчою за чну opeHdHy плапу, всmановленуdozoBopoM, tцо проdовuсуеmься, на плаlпп за псппuuili lliгo,,-,ом, u|о проd^овэtуеmься. На плаmа за осmаннiй мiся;ць
-.лuспопаd 2020 року склаdаZ 42 064 zрн l1 *on. aei iiBl

.Щодатковi умови
оренди майна

передачi об'екта в
об'екта оренди згiдrо з

ДоРлlо,qgу __оро "uдаriня 
послуг з оцiнки 

"м"ч""iiЁ"зйfrЪriNs 1026/41102/9.

9ry"4uo вiдшкодовуе Балансоутримувачу витрати пов'язанi зi сплатоювитрат на оплату комунаJIьних послуг, земельiого податку пропорцiйно
з

ння

орендодавцем письмовоi згоди на ння

ореIIдованого.мut"а, rп ч. п"i"лбачено чинним законодавством

N"Р"."Т1l,_л,:j::."::€ страхування об'екту оренди на користь



цiльового призначенЕя
об'€кта.оренди,

встановленl вrдповlдно

у доIоворi оренди, який продовжуеться, а с \,tе: розмiщення банку;
розмiщення вiддiлення банку на'площi, що 

"икЪр""rовуеться длJI
здlйснеЕня платежlв за житлово-комlтrаrьнi послуги.

скт оренди може бути використаний орендаDем з метою визначенок)

Iнформацiя про

умови, на яких
проводиться аукцiон

ucooa, яка мае пaMlp взяти участь в електронному аукцiонi, сплачуе
реестрацiйний та гарантiйний внески дJUI набу-ття cTaiycy учаспика.
Розмiр мiнiмального кроку пiдвищення cTapTbBoi opeH;foi плати для:

грн.
28,22 rрн,
КОМУНШIЬНО2О

анmiйноzо внеску всmановлю€mься
HHozo оренdаря, якuй

внесок у р сmарmовоi оренdноi
2 061,]1 . 2
переdачi в енdу dерэtсавноzо mа комунально2омаuна lцо всmановлюепься урозмiрi i оре

!ва м об'с mрок opeHdu якtlх
l28,22 zpH.

ермIни та в.. порядку. що визначенi
l торговоl системи державне

грн (заldно Закону YKpatHu к Про

сум а ко шmi в у р о змiр i 0, ] MiH iM ал ь н оlЧШ:Zi,!;:: #:;trT,ki!i!i!";
сmаном но ] сiчня поmочноzо року (472з,0а zpH*O,1 : 472,30 zрн)
Кiлькiст_ь KpoKiB аукцiону за методом покрокового зниження стартовоi
о_рендно1 плати та подаJIьшого подання цiнових пропозицiй - 99.
Yччй орендар мае перевiDкне право на продовження логовору оренди входr аукцlону оренди за рлови, йь вlп бере
УЧаСТЬ В TalKoM ту цiнову пропозицiю, яка е не
меншою. нiж р oi плiти.

орендар повинен вlдповlдати вимогаI\,l до особи орендаря,
визначеним статтею 4 Закону Украihи <про оренду державного та
комунаIIьного майна).

.Щокументи, якi розмiцуе
(завантал<уе) Учасник в
елекгроннiй торговiй
системi державного

п|дприемства
<Прозорро.ПродажЬ> для

участi в електронних
торгах з оренди майна на

етапi подачi закритих

в аукцtонl потенцiйний ор€ндар мас_ п?,цати до електронноТ
торговоI системи документи, визначеii стаiтею 13 j;-;y 

';р;-.r#;.riр;
оренду державного та комунalльного майна>.
вiдповiда:lьнiсть за достовiрнiсть поданих доку eHTiB несе змвник.

Вимоги до оформлення
документiв, якi повинен

Учасник дпя участi
в електронних торгах
елекцlонноТ торговоI
системи державного

пiдприемства
<Прозорро.Продажi>

4!YY:|rr, що подаються }часникzлI,rи електронних-Тфгi-Б-iББиiнi
вlдповlдати вимогам, встановленим адмiнiстратором електронноi
торговоi системи державного пiдприсмства <Прозфро.hроДажi;., 

- ___"_

укладення договору оренди або в де_нь пiдписйняliiого договоруеможець електронного аукцiону зобов'язаний сплатити авансовйЙ

Вимоги до орендаря

.Щодаткова iнформацiя



внесок та забезпечувапьний депозит, що визначенi за результатами
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 pzrxyнoк, зазначений
орендодавцем у проектi такого договору.

Реквiзити paxyHKiB

за посиланням на

epaтoplB електронних майданчикiв, вiдкритих для
гарантiйних та ресстрацlиЕих внескlв

на якrи зaвначенl

такими Dеквlзитами:
в нацiона;rьнiй валютi:
Одержувач: !еснянська районна в MicTi Киевi державна адмiнiстрацiя
Рахунок J',lЪ UA 86820l720З55249038000077766 (для перерахування

реестрачiйного та гарантiйного BHecKiB)
Банк одержувача: !ержавна казначейська служба Украiни, м. КиiЪ
Код згiдно з е!РПОУ З7415088
Призначення платеку: для перерахувitння реестрацiйного та

гарантlиного BHecKlB.

реквlзити тzlких patxyнklB

Технiчнi реквiзити
оголошення

перiод мiж. аукцiоном та аукцiоном iз зниженням cTapTcBo'i цiнц
аукцrоном tз зниженням cTapToвoi цiни та аукцiоном за методом
покроковогО зниженнЯ cTapToBoi цiни та подальшого подzlння цiнових
пропозицiй (20-35 кмендарних днiв з дати оприлюднення оголошення
електронною торговою систем
едине посилання на веб-сторi
а,rфавiтному порядку на
майданчика, якi мають
шаZацаDтоdаzhiсЬd2.

KoHTaKTHi данi (номер
телефону i ацреса

електронноi пошти
працlвfiика

балансоl,тримувача
для звернень про
ознайомленЕя з
об'ектом оренди

.Щосryп для ознайомлення з об'ектом оренди у робочi днi з 08:00 до 16:00
з понедiлка по п'ятницю забезпечуе балансоутримувач кП (Керуюча
компанiя з обслуговування житлового фонду flеснянського району
м. Киева>

KoHTaKTrra особа: Сокур Вментина .Щми.грiвна
Тел. 067 555 45 52; (0а\ 546 З9 l7 .

Керiвник апарату ольгаМАIIКIВСЬкА

веосаита


