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ЪЬuпо,

площею

Управлiннtо освiти
!еснянськоi.районноi в MicTi
цii невiдrшадно повiдомиr,
,1A!\v!vlrll,rt
кцiону.

*io,
чиннОго

орендаря

про
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4, Вiддiлу з питань майна комунальноi
власностi !еснянсько[ районноi в
MicTi Кисвi державноI адмiнiстрачii
розмiстити оголошення про провсдення

електронного аукцiону на Продовiкення
договору оренди нежитлових
примiщень, щО знаходяться за адресою: м. ItиiЪ,
вул. Кубанськоi Украiни,
3з _ А, загzшьною
площею 69,34 кв. м в електроннiй торговiй системi.

5, Вiддiлу бухгалтерського облiку та звiтностi
{еснянськоi районноi в
MicTi Кисвi державноI адмiнiстраuir в y.runouneHoMy
порядку, провести

перерахування коштiв, що надiйдуть вiд оператора
електронного майданчика та
орендаря.

6. Контроль за виконанням цього
розпорядження покласти на першого
засryпника голови !еснянськоI
районноi в MicTi Кисвi державноi адмiнiстрачiт

О. Плясецького.

Голова

_*Дмитро

PATHIKOB

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядlкення f[еснянськоТ районноТ

ОГОЛОШЕННЯ

про проведення е.пектронного пукцiону на продовження договору оре}lди
нежитлов}tх прltмiщень, що знаходяться за адресою. м KlriB, вул КубанськоТ Украiни, бул 3З-А,
площею 69,З4 кв м
Зага.пьна iHt|lo;rMa rliя

дtеснянсь"а pai-ro"r,a u MicTi KllcBi дер?кавна алrriнiстрi цl",
^-од
сдрпоУ 3741_5088, мiсцезнаход}кення: проспект Володltмltра
Маяковського, 29, MicTo KrrIB, 02225, тел. (044) 546-2о-71, e-mail:

Орендодавець

vkv09{ZDul<r rlet

Управлiння освiти ЩеснянськоТ районноТ в MicTi киевi державнот
адмiнiстрацii, , код СДРПОУ j750l684, адреса: вул. Миколrt
ЗакреЬського, бул l5-A, м Киiв, iндекс О2217, тел (044) 546 67 80,

Балансоутримувач

e-mail: Lrtl l-uосlеsпi(дЦ ltel
ToBapllcTBo з обмеженою вiдповiдальнiстю <I-[eHTp розвитку дLlт|lни

lнформачiя про
чltнниl-i .чоговiр

- чинний ореr{дар
оренди
Nq l l00 вiд 30. l l 20l8 року
!оговiр
Строк оренди: 2 роки 3б4 днi
{ата закiнчення договору. 28 l1 2021
чиннийt орендар мас перевах(не право на продов}кення договору оренди
Nsl l00 вiд 30.1l 20l8 року, яке реалiзу€ться шляхом участi в аукцiонi на
продовження договору оренд}| вiдповiдно до умов пункту l49 Порялку
перелачi в оренду дерх(авного та комунального ма}-{на, затверд)кеного
постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 03. 06 202О
року .IФ 48з
<,Щеякi п}tтан}{я орендИ дер)кавного та комУнального майна> (далi
Порядок).
Япщс' переможцем став iншиЙ гlаснltк електронного аукцiону, логовiр з
чI,Iнн}lм орендарем пр}rпIlнясться у зв'язку iз закiнченням строку, на якlrl'i
йtого укладено.
<Iндlrго>>

оренд}{, строк якого

закlнчусться

Iнформачiя про об'€кт

-@

об'ект

оренди

оренди

об'скт оренди знаходI{ться за адресою:

l

вулL{ця Кубанськоi YKpaiHll,
бул. 3З-А, м. КиТв, iндекс 02156
Загальна площа. 69,з4 кв м,
Корисна площа: б9,З4 кв м.
Част,l,tна залiзобетонноi булi влi, першиt'l поверх.
Тип об'екта: HeжltTJIoBi rrримiщення
Вхiд в прltмiщення загальнtl}"i CTiHlr, фундамент, перекрлrття R
задовiльtlому cTaHi, фiзичrlиl"t знос вiдповiдас TepMiHy експлуатацii
булiвлi.

Технiчний cTar{ об'екта задовiльниl-r, в

наявностi

с}lс.гем}|

електропостачання, теплопостачанtIя, водопостачання та каналiзацii
об'ск,г оренди не мас окремих особовltх paxyHkiB, вiдкритltх
постачальн[Iкамl1 комунальнtlх послуг.

Iнфорплачiя про наявнiсть
рlшень про проведення
iH вестицi й ного конк\,рс\,

Рiшення про проведен я iнвестицiйного конкурсу або про включення
об'екта ло перелiку MaiiHa, що пiдлягас приватизацil, вiдсутнi.

rбо про вкjlю(lення об'екта

!о

пср9,Ilк\, rлайна. що
пiдлягас приватизацii'
про отримання
нtРормачiя
'баЛансоr,тр
"

nn1,

Не потребус

oo,r"n'1

погодх(ення орган}/
\'ПDlВ.1-IlННrI

Пропонований строк
оренди та графiк

викоl]истання об'скта

lнформачiя про те. що
об'сктоltл оренди €
паj\t ятка Kr,-rbTr pHoi

2 poKlr 364 днi

Об'скт оренди не вiдноситься до пам'яток культурноI спадцини,
виявлених об'ектiв культурно1 спадщини

шо1"lно

спадщини. щойно

вияв;rений об'скт

K\,.]bTYpHol спадщини Llи

його .tастина

Iнформачiя про
цlльове прt{значення
об'екта оренд}I
Проект договору

Об'ект орендrr вiдповiдно до абзацу ll пункту 29 Порялку немо)клI,Iво
використовувати за будь-яким цiльовлtм призначенням, oKpiM
влlзнаtlеного договором оренди вlд З0 l1.20l8 року JФ l l00
розмiщення суб'сктiв господарювання, якi провадять дiяльнiсть у сферi
освiти. KpiM квалiфiкованих приватнtlх навчальнtlх закладiв.
додасться до оголошення про передачу нерухомого майна в оренду
окремому файлi в ЕТС

в

lнфорплаltiя про ayKltiott
Електроtlнил't. аукчiон вiлбувjrеться в електроннil"t торговiйr системi
дер}кавне . пiдпрлlемство <Прозорро,Продалсi> через авторизованi
електроннl маt]дан чI4 Kt{.
Спосiб проведення ayKuioHy. електронний аукцiон на продовження
договору оренди.
.Щата та час аукцiону в}rзначаються на електронному майданчtlку,
Час проведення аукчiону встановлюсться елеlсtронною торговою
сис,гемою автомат}{чi-{о вiдповlдно до вIlмог Порялку проведення
ел€ктрсll{них ayKuioH i в
Кiнцевlril строк подання заяви но уqдgrо в електр.онному аукцiонi та
електроIlнOм)/ ач кцl он l lз з н и)(ен ня м старто Bol цl н tl встановл юсться
еле ктро }l но ю торговою с l.{стемою для ко)кного електро нного аукцiо ну
окремо в промiя<ку часу з l9 години 30 хвилltн до 20 годин}l 30 хвилин
дню п роведення електрон ного аукцiону
дня, lло
poKrl 3б4 днi
орендll,
2
Строк
Ушtови оренд}l майна |
орендна
llлата для,
Стартова
|
перtuого
елек,гронного
аукuiону - l l2З,23 грн (без урахування
i
Iнфорпrачiя про
ayKuioH
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Здiйснеrrня невiд'с:мнltх полiпшень мо)клl,,lво
т.iлькl.t у разi надання
орендодавцем письмовоi' згодlt на пото(Iнllй
таlабо папiiаriй"й ;;;;;;
орендованого маilна, як це передбачено ч[lнним
законодавством.

Орендар здiйtснюс страхуванн" оо'.*r' "Б;;;и

обмеження шодо
цiльового призначення
об'екта оренди,
встановленi вiдповiдно
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п.окрокового знl|)кення cTapToBoi
цIновIlх пропозlrцiй - 99.
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участь такому ачкцiонi та зробl,rв ,аф,ri чiпЫоу-пi";;;;Й
;';;;"Н
ндноl плати.
*9ДЦgЧ1 НiЦ розмiр cTar
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Продовя<сння таблицi

ходi аукцiону на продовженнrl договору оренди за умови, що BiH бере
участь в такому aykllioнi та зробив закрttту uiHoBy пропозицlю, яка с не
Вимоги до орендаря

меншою, нiж розIчliр cTapToBoi' орендноl плати

потенцiйниli оренлар повrIнен вlдповlдати вимогам до особrt орендаря,
визначеним статтею 4 Закону Украiни кПро оренду державного та
комунального

,I|,oK\,iv

енти. якi розruiщуе

(завантажу,е) Учасник в

електроннiй торговlй
систс14l дер)(авного
пlдприсмства

майлна>

Щля участi в аукцiонi потенцiйний орендар мас подати до електронноi
торговоl систем}l документtr, в}{значенi статтею lз Закону Украiни кпро
оренду державного та комунального маirна>.
В iдпо вiдал bHicTb за досто BipH icTb подан[rх доку MeHTi в несе зая вн ик.

<<Прозорро Продах<i>> для
\,частl в слсl(Tронних

торгах з орснди i\,Iайна на
етапl подачt закритих

цiнових пропозицiй (тобто
до слектронного аr,кцiон1,)
Вимоги до офорпллення
щокументи, що подаються учасниками електронних торгiв повиннi
док!,]\,Iснтlв, якl повинOн
вiдповiдати в1.1могам, встановленtlм адмiнiстратором електронно.
наJати Учасник для 1частi торговоl с[,t стем [i
деря(ав но го пiдприемства <Прозорро. Продажi >.
в електронних торгах
слсктронноi торговоi
системи державного
пlдприемства

,<ПрозорDо. Продажi l,

Додаткова iнформачiя

що уклалення договору оренди або в день пiдписання такого договору
переможець електронного aykuioHy зобов'язани}'l сплатltтlt авансовий
внесок та забезпечувальни}"{ депозит, що визначенi за результатами
аукцiону у розмiрах та порядку, передбачених проектом договору оренди
майна, опублiкованого в оголошеннi про передачу MarjHa в оренду
у

вiдповiдностi

Рсквiзити paxr.HKiB

Технiчнi реквiзитrl
оголошення

до пунггу l50

Порядку,

на рахунок,

зазначениI-{

орендодавцем у просктi такого договоDч.
Реквiзltти paxyHKiB операторiв електронних майда"чппiu, uiдпрrпrп,* дсплати потенцiгrнllми орендарямti гарантiйних та реестрачiйних BHeckiB
за пос[iланням на cTopiHky вебсаliта алмiнiстратора, на якil"t зазначенi
реквiзитlr TaKI{x paxyHKiB
ets-prozoпoprodazhi-cbd2.

такимl, реквlзитами:
в нацiональнirj валютi.
одер}Itувач: Щеснянська patioHHa в MicTi Кисвi дерх(авна адмiнiстрацiя
Рахунок Ns UA 8б8201 ]20з552490380000777бб Банк одержувача
!ержавна казначейська служба Украiни, м. Киiв
Код згiдно з СДРПОУ 37415088
Прrtзначення платежу: для перерахування
реестрачiйного та
гарантiйного BHecKiB
Перiод Mi>K аукцiоном та аукцiоном lз знrl}кенням cTapToBol
аукцiоном iз зниженням cTapToBoi' цiнlt та аукцiоном за методом
","r,
покрокового зния(ення стартовоi цiни та подальшого подання цiнових
пропозицiir (20-35 календарних днiв з дати оприлюднення оголошення
електронtlою торговою системою про передачу майна в оренду),

Продовх<сння таб.тицi

е посIллання в
електронного

майданчttка. якi мають
KoHTaKTHi ланi (ноплер
телефонч l адреса

слеtсц)онноi пошти
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