
дЕснянськА рдйоннА в MICTI ки€вI
ДЕ РЖАВНА АДIUIНI С ТРАЦIЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

/0 .//. d,оаl

Про оголошення аукцiонiв на
продовження договорiв оренди

ВiдповiднО дО закоtIiВ УкраТнИ <ПрО мiсцевi державнi адмiнiстрацii>,
кПро оренду державIIого та кому}I€tльного майна>, Порядку передачi в оренду

державного та комуIrЕurыlого майtrа, затвердженого ПОСтаНОВОIО КабiНеry
MiHicTpiB УкраТни вilц 03 червня 2020 року JФ 483 <.Щеякi питання оренди

державного та комуIIального майна>>, рiшеtrtш Киiвськоi мiсьКОi РаДИ ВiД

23 лиrмя 2020 рокУ Ns 50/9129 <Про деякi питання оренди комунuLльного майна
територiальноi громади MicTa Кисва> та враховуючи iнформацiю
балансоутримувача комунального пiдприемства кКеруюча компанiЯ З

обслуговуъан"о житлового фонду ,щеснянського району м. Кисва>> вiд
01 листопада2021 року Jф 4б - 3812:

1. Оголосити аукrliони, за результатами яких чиннi договори ОРеНДtr

нежитлових примiщень можуть бути шродовженi з iснуючими орендарями або

укладенi з новими ореЕдарямII.

2. Затвер дити текст оголошенIш про проведенrIя слектронного аУкцiОнУ
на продовжеIIня договору оренди нсжитлових примiщень, якi ЗнахоДяТЬСЯ За

адресоIо: м. Киiв, просп. Маяковського Володимира,21 - А, загапыIою плОЩеIО

26,10 кв. м, що додаетIrся.

З. Затвердити 1,екст оголошеIIIIя про проведення електронIIого ayKllioIly
на продовження договору ореIIди нсжитлових примiщень, якi знахоДяТЬСЯ За

адресоIо: м. Киiв, просп. МаяковсLкого Володимира, З2 - .Щ, загальlIоЮ пJIоLI(еЮ

2З,00 кв. IvI, що додасться.

4. Затвер дити текст оголошеIIня про проведення електронного аукlдiонУ
tIа продовжеIIIш договору ореIrди IIежитлових примiщень, якi знахоляТЬСЯ За

адресоIо: м. Киiв, вуJI. Каштаrlова; 8, зог€LпIrною площею 24,80 кВ. М, ЩО

додасться.
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5. Затвердити текст оголошення про проведення електронного аукцiонУ
на продовження договору оренди нежитлових примiщень, якi знаходятьсЯ За

адр.еёою: м. Киiв, вул. Шолом Алейхема, 19 - А, загальною площею72,40 кв. м,

що додаеться.

6. Затвер ди,ги текст оголошення про проведення електронного аукцiону
на продовження договору оренди нежитлового примiщення, яке знаходиться За

адресою: м. Киiв, вул. Космонавта Волкова, 20, загальною площею 15,20 кВ. М,

що додаеться.

7. БалансоутриI\,tувачу - комунаJIьному пiдприемству <Кер)/юча компанiя

обслуговування житлового фо"ду .Щеснянського раиону м. Киева>
електроннихневiдкладно повiдомlлтtд чинних орендарiв про проведення

ayKlliotliB.

8. Вiддiлу з питань майна комунальноi власностi ,ЩеснянськоТ районноi в

MicTi Кисвi державнот адмiнiстрацii розмiстити оголошення про проведення

електронних аукцiонiв на продовження договорiв оренди нежитлових

примiщень в електроннiй торговiй системi.

9. ВiддiЛу бухгалтерського облiку та звiтностi .Щеснянськоi районноi в

MicTi Киевi державноi адмiнiстрацiт в установленому порядку, провести

перерахування коштiв, що надiйд}ть вiд оператора електронною майданчика,

10. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на

заступни*ч .оrrоЪи ,,Щеснянськоi районноi в MicTi Киевi державноi адмiнiстрачii

О. Плясецького.

Голова Щмитро PATHIKOB



ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження,ЩеснянськоТ районноi

ОГОЛОШЕННЯ
про проведення електронного аукцiону на продовження договору оренди

нежитлових примiщень, що знаходяться за адресою: м. Киiв, вулиця Космонавта Волкова, 20,

площею 15,20 кв. м,

Загальна iH мацiя
Орендодавець .Щеснянська районна в MicTi Киевi державна адмiнiстрацiя, код

€ДРПОУ 374l5088, адреса: проспект Володимира Маяковського, 29,

MicTo КиТв, 02225, тел . (044) 546-20-7 l , e-mail : vkv09@ukr. net

Балансоутримувач КП кКеруюча компанiя з обслуговування житлового фонду
Щеснянського району м. Киева>>, код СДРПОУ З9605452, адреса:

вул. Закревського Миколи, бул. 15, м. КиТв, iндекс 02217, тел. (044) 546
39 17. e-mail : vdsokur@ukr.net; оrепdа1 6(Eukr.net.

Iнформаrriя про
чинний договiр
оренди, строк

якого закiнчуеться

Товариство з обмеженою вiдповИальнiстю <<Щнiпро> - чинний
орендар.
.Щоговiр оренди Jф l l 25 вiд 30.1 l .20l 8

Строк оренди:2 роки 364 днi
,Щата закiнчення договору: 28.07.202 l
Чинlttлй орендар Nlae переважне право на продовження договору оренди
Ns l l25 вiд 30.11.2018, яке реалiзуеться шляхом участi в аукцiонi на

продовження договору оренди вiдповiдно до умов пункту l49 Порядку
передачi в оренду дер}кавного та комунального майна, затвердженого
постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд 0З.0б.2020 }{b 483 к.Щеякi

питання оренди державного та комунального майна> (далi - Порядок).
Якщо переможцеl\l став iнший учасник електронного аукцiону, договiр з

чиннl{м орендарем припиняеться у зв'язку iз закiнченням строку, на який
його укладено.

Illформацiя про об'скт оренди
lнформацiя lIpo
об'ект оренди

Об'ект оренди знаходиться за адресою: вулиця Космонавта Волкова, 20
Загальна площа: l5,20 кв. м.
KopltcHa площа: 15,20 кв. м.
Частина житловоТ булiвлi, перший поверх.
Тигt об'екта: нежитловi примiщення.
Вхiд в примiщення окремий. Стiни, фундамент, перекриття в

задовiлыlому cTaHi, фiзичний знос вiдповiдае TepMiHy ексгlлуатацiТ
булiвлi. Технiчllил] стан об'скта задовiльний, в наявrlостi системи
електропостачання, теплопостачання, водопостачання та каналiзацii.
Об'ект ореIrди не мае окремих особових paxyttKiB, вiдкритих
постачальниками комунальних послуг.
Поllерховий план та фотографiчlri зображення об'екта додаються в

oкpel\loмy файлi в ЕТС,
В пода,гковil-,t заставi не перебувас.

BapTicTb об'скт;л
оренди

Залишкова балаttсова BapTicTb об'екта оренди cTal{oM lra 31.10.202l -
28l 604,36 грlr. (,Щвiстi вiсiмдесят одна тисяча шiстсот ,{отири грн.

36 коп.) без ПЩВ.
lнформачiя про

аявнlсть рlшень ITp

проведення
iнвестицiл"tного

конкурсу або про
включеtlня об'екта
до перелiку майна,

що пiдлягае
приватизацiТ

Рirпення про проведеtlня iнвестицiйного конкурсу або про включення
об'сl<та до перелiку майна, що пiдляга€ приватизацiТ, вiдсутнi.



Прсlдовження таблицi

Iнформацiя про

_ отримання
)алансоутримувачем
погодження органу

чппавлiння

Не потребуе

Пропонований
строк оренди та

графiк
використання

об'скта

2 роки 364 днi

Iнформацiя про
те, що об'ектом

оренди с пам'ятка
культурноТ

спадщини, щойно
виявлений об'ект

культурноТ
спадщини чи його

частина

Об'ект оренди не вiдноситься до пам'яток культурноТ спадщини, щойно
виявлених об'сктiв культурноТ спадщини

lнформацiя про
цlльове

призначення
об'екта оренди

Об'ект оренди вiдповiдно до абзацу l | пункту 29 Порядку неможливо
використовувати за будь-яким цiльовим призначенням, oKpiM
визначеного договором оренди вiд 30.11.20l8 JE 1125 - розмiщення
суб'ектiв господарювання, що здiйснюють побутове обслуговування з
ремонту взуття.

Проект договору Додаеться до оголошення про передачу нерр(омого майна в оренду в
окремому файлi в ЕТС

Iнформацiя про аyкцiон
Iнформачiя про

аукцiон
Електронний . аукчiон вiдбуметься в_електроннiй торговiй системi
державне . пiдприемство <Прозорро.Продажi> через авторизованi
електрон Hl маиданчики.
Спосiб проведення аукцiону: електронний аукцiон на продовження
договору оренди.

Дата та час аукцiону визначаються на електронному майданчику,
Час проведення аукцiону встановлю€ться електронною торговою
системою автоматично вiдповiдно до вимог Порядку проведеt{ня
електронних аукцiонiв.
Кiнцевий строк полання.заяви на участь в електронному аукцiонi та
електронному аукцlонl lз зниженням cTapToBol цlни встановлюеться
електронною торговою системою длl_кожного електронного аукцiону
oкpeN,o в промiжку часу з l9 години 30 хвилин до 20 години 30 хвилин
дня, що передуе дню проведення електронного аукцiону.

Умови оренди
майна

Строк оренди: 2 роки 3б4 днi
Стартова орендна плата для: першого електронного аукцiону
- 2816,04 грн. (без урахування ПДВ), в1lзначена на пidсmавi балансовоi
варmосmi ] О% вidповidtю dо п. 52 Поряdку

Додатковi умови
оренди майна

Можливiсть передачi об'екта в суборенду не передбачаеться.
Орендар вiдшкодовуе Балансоутримувачу витрати пов'язанi зi сплатою
витрат На оплату комунальних послуг, земельного Податку пропорцiйно
площi орендованих примiщень, електропостачання, послуги з
прибирання територiТ та вивiз смiття, охорона територiТ примiщення
булiвлi та iH. експлуатацiйнi послуги.
здiйснення невiд'емних полiпшень можливо тiльки у разi надання
орендодавцем письмовот згоди на поточний таlабо капiтальний ремонт
орендованого майна, як це передбачено чинним законодавством.

оренди на користьОреllдар здiйснюе страхуваI]ня об'скту
балансоутримувача.
Оренлнi канiкули - не передбаченi.

Обмеження щодо
цiльового

призначення об'екта
оренди, встановленi
вiдповiдно до п. 29

Порядку

об'ект оренди може бути використаний орендарем з метою визначеною
у логоворi оренди, який продовжуеться, а саме: розмiщення суб'сктiв
господарювання, що здiйснюють побутове обслуговування з peмotlTy
взут,гя.



Продовження таблицi

Iнформацiя про

умови, на яких
проводиться

аукцiон

Особа, яка мае HaMip взяти участь в електронному аукцiонi, сплачуе

ресстрацiЙний та гарантiЙниЙ внески для набуття статусу учасника.
Розмiр мiнiмального кроку пiдвищення стартовоТ орендноТ плати для:
-аукцiону -28,1б грн. (l%);
Розмiр гарантiйного внеску (чинний орендар): l408,02 zрн.
Пункmолt l47 Поряdку переdачi в оренdу dерuсавноzо mа кол|унальноzо
л,tайна переdбачено, u4o розл,tiр zаранmiйноlо внеску всmановлю€mься
вidповidно dо пункmу 58 цьоzо Поряdку, крiл,t чuнноzо оренdаря, якuй
сllлачуе zаранmiйнuй внесок у розл|iрi половuнu сmарmовоi' оренdноi
ппаmu за оduн лtiсяць 28]6,04 : 2 : ]408,02 zpH.
Розмiр гарантiйного внеску (потенцiйний орендар): 4540,00 грн.
Пункmом 58 Поряdку пеоеdачi в оренdч 0ерэюавно2о mа кол|vнсulьноzа
майttа зазначено, utо ч разi колu сmарmова оренdна плаmа вuзначена но
пidсmавi бсшансовоi'варmосmi об'екmа оренdu, ulo е неоvхол|лlлl лцайном
mа ,\4а€ вuзначену плоulv, розмiр zаранmiйноzо внеску вцlзначасmься
ltlляхол4 засmосування формулu, вuзначеноl' у пvнкmi' 58-1 Поряdку.
Ф о рмул а р о з р ахунку р о зt,t ipy z ар ан m iйн о z о в н е с ку :

Гв= 5 Пrоr х 0,12

- розл4lр ZаранmluноZо внеску,,
- пр о эюumко в uй лliн iлlулl, в с m ан о в л е н uй d ля пр аце з d аmн tM
осiб на ] сiчня каленdарно?о року, в яко74у зdiйснюеmься
розрахунок;

0,12 - коефiцiенm, 1цо вidповidае розмiру сmавкu opeHdHoi' плаmu
(l2 BidcomKiB);

лS - заzа,тьлtа лlлоu4а об'екmа opeHdu.
Гв: (5 *2 270*0, l 2)/ l 2 * ] 5, 20: 1 7 2 5, 20

При цьому в будь-якоN{у випадкy Dозмiр гарантiйного внеску не може
бути меншим. нiж два прожиткових мiнiмуми. встановленi для
працездатних осiб на l сiчня календарного Dокy. в якомy здiйснюсться
розрахунок для будь-яких об'сктiв оренди незалежно вiд мiсця
розташуванllя (п. 58 Поряdку 2270,00 zpH.*2,0 : 4540,00 ерн).
Гарантiйний внесок сплачуеться у термiни та в порядку, що визначенi
Регламентом роботи електронноi торговоi системи державне
пiдприсмство <Прозорро.Продажi).
Розмiр ресстрацil"rного BlIecKy: 600,00 грн (зzidно Закону YKpaiHu к Про
opeHdy depжaBttozo mа комунальноzо майна> рессmрацiйнuй внесок -
сума кошmiв у розмiрi 0,1 ,uiнiл,tальноi' заробimноi' плаmu, всmановленоi'
сmаном на ] сiчня поmочноzо року (6000,00 zpH*O,1 : б00,00 zpH).
Кiлькiсть KpoKiB аукцiону за методом покрокового зниження стартовоТ
орендноТ плати та подальшого подання цiнових пропозицiй - 99.
Чин.ний орендар мас переважне право на продовження договору оренли в
холi ayKuioнy на продовження договору оренди за умови, що BiH бере
участь в такому аукцiонi та зробив закриту цiнову пропозицiю, яка е не
меншою, нiж розмiр стартовоТ орендноТ плати.

S,
l,}

dе Гв
Пм

Вимоги до
орендаря

Потенцiйний орендар
визначеним статтею
комунального майна>,

повинен вiдповiдати вимогам до
4 Закону УкраТни <Про оренду

особи орендаря,
державного та

Щокументи, якi
розмiщуе Учасник в
электроннiй торговiй
системl державного

пlдприсмства
кПрозорро,Продажi>
цля участi в аукцiонi

на етапi подачi
закритих цiнових

пропозицiй)

.Щля участi в аукцiонi потенцiйний орендар мае подати до електронноТ
торговоТ системи документи, визначенi статтею l 3 Закону УкраТни <Про
оренду державного та комунального майна>.
Вiдповiдальнiсть за достовiрн icTb поданих документiв несе заяв}lик.



Продовження таблицi

Вимоги до
оформлення

документiв, якi
повинен надати

Учасник для участi в
електронних торгах
електронноТ торговоi
системи державного

пlдпри€мства
<Прозорро.
Продажi>

,Щокументи, що подаються учасниками електронних торгiв повиннi
вiдповiдати вимогам, встановленим адмiнiстратором електронноТ
торговоТ с истем и державно го п iдприемства <Прозорро. Продажi >.

.Щодаткова
iнформачiя

.Що укладення договору оренди або в день пiдписання такого договору
переможець електронного аукцiону зобов'язаний сплатити авансовий
внесок та забезпечувальний 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 150 Порядку, на рахунок, зазначений
орендодавцем у проектi такого договору.

реквiзити
paxyHKiB

Реквiзити paxyHKiB операторiв електронних майданчикiв, вiдкритих
для сплати потенцiйними орендарями гарантiйних та реестрачiйних
BHecKiB за посиланням на cTopiHKy вебсайта адмiнiстратора, на якiй
зазначенi реквiзити таких paxyHKiB https://prozorro.sale/info/elektronni-
maj danchiki-ets-prozoгroprodazh i -cbd2.

Оператор електронного майданчика здiйснюс перерахування

реестрацiйного та (або) гарантiйного внеску на казначейськi рахунки за
такими реквlзитами:

в нацiональнiй валютi:
Олержувач: ,Щеснянська районна в MioTi Киевi державна адмiнiстрацiя
Рахунок Jф UA 868201 720355249038000077766
Банк одержувача: ,Щержавна казначейська служба УкраТни, м. Киiв
Код згiдно з С.ЩРПОУ 374l5088
Призначення платежу: для перерахування реестрачiйного та

гарантiйного BHecKiB.
Технiчнi реквiзити

оголошення
Перiод мiж аукцiоном та аукцiоном iз зниженням стартовоТ цiни,
аукцiоном iз зниженням стартовоТ цiни та аукцiоном за методом
покрокового зниження стартовоТ цiни та подальшого подання цiнових
пропозицiй (20-35 календарних днiв з дати оприлюднення оголошення
електронною торговою системою про передачу майна в оренду),
едине посилання на веб-сторiнку адмiнiстратора, на якiй е посилання в
алфавiтному порядку на веб-сторiнки операторiв електронного
майданчика, якi мають https://prozoпo.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-
DrоzоrrоDrоdаzhi -cbd2.

KoHTaKTHi данi
(номер телефону i

адреса електронноТ
пошти) працiвника
балансоутримувача
для звернень про
ознайомлення з
об'ектом оренди

,Щоступ для ознайомлення з об'ектом оренди у робочi днi з 08:00 до l6:00
з понедiлка по п'ятн1,1rцо забезпечуе балансоутримувач КП <Керуюча
компанiя з обслуговування житлового фо"ду .Щеснянського району
м. Киева>

Контактна особа: Сокур Валентина .Щмитрiвна
Тел. 067 555 45 52; (0аЦ 546 З9 17,

Керiвник ольга МАШкIВСЬкА



ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження,Щеснянськоi районноi
в MicTi Киевi державноТ алмiнiстgа_чii

Mi;638

ОГОЛОШЕННЯ
про проведення електронного аукчiону на продовження договору оренди

,r"*"rnou"x примiщень, що знаходяться за адресою: м. КиТв, проспект Маяковського

Володимира,2|-А, площею 26,|0 кв. м.

Орендодавець .щеснянська районна в MicTi Кисвi державна адмiнiстрацiя, код сдрпоу
зz+t soBB, uдр""u: проспект Маяковськоiо Володимира, 29, MicTo КиТв,02225,

тел. (044) 546-20-'7 l, e-mail: чkчO9(d,ukr.пеt

Балансоутримувач обслуговування житлового фонду !,есня нського
од СДРПОУ З9605452, адреса: вул, Миколи
КиТв, iндекс О2217, тел. (044) 546 з9 17, e-mai|:

vdsokur@ukr.net; оrепdа 1 6(@ukr.net.

Iнформачiя про
чинний договiр
оренди, строк

якого
закiнчуеться

-Фir".,rr@оловiна 

олена Степанiвна - чинний орендар.

.Щоговiр оренди Ns l285 вiд 08.05.20l 9

Строк оренди: 2 роки 364 днi
,Щата закiнчення догов ору : 24.09.2021
чинний орендар мае переважне право на продовження цоговору .оренди
Nq 1285 вiд 08.05.20l 9, яке реалiзуеться шляхом участl в аукцlонl на

продовжеttня договору оренди вiдповiдно до умов пункту l49 Порядку
передачi в оренду державного та комуналр!оlо_ лчlйпu, затвердженого

поЪrч"о"оо КаОlнеЪу MiHicTpiB УкраТни вiд 03.06.2020 Ng 483 <Щеякi питання

орендl4 державного та комунального майна> (далi - Порядок).
якщо переможцем став iнший учасник електронного аукцlону, договlр з

чинним орендарем припиняеться у зв'язку iз закiнченням строку, на який

його укладено.
Iнформацiя про об'ект оренди _

Iнформацiя про
об'скт оренди

Об'ект оренди знаходиться за
Володимира,2|-А

адресою: проспект МаrIковського

Загальна площа:26,10 кв. м.
Корисна площа: 2б,10 кв. lvt.

Частина жlлтловоТ булiвлi, перший поверх.
Тип об'скта: нежитловi примiщення.
Вхiд в примiщення окремий. Стiни, фУнламент' ПерекриТТя 

.В

задовiльному cTaHi, фiзичний знос вiдповiдае TepMiHy експлуатацiТ

будiвлi. Технiчний стан об'екта задовiльний, в наявностi системи
електропоСтачання,,геплопостачання, водопостачання та каналiзацiТ.

об'екЪ оренди не мае окремих особових paxyHKiB, вiдкритих
постачал ьн иками комунал ьних послуг.
поверховий п-гIан та фотографiчнi зображення об'скта додаються в окремому

файлi в ЕТС,
В податковirl заставi не перебувае._

BapTicTb об'скта
оренди

Залишкова балансова BapTicTb об'€кта оренди станом на з1.10.2021
493 82l ,42 грн. (ЧОтириста дев'яностО три тисячi BiciMcoT двадцять одна грн.

42 коп.) без ПДВ.
Iнформацiя про

наявнlсть рlшень
про проведеtIня
iнвестицiйного

конкурсу або про
включення об'екта
до перелiку майна,

що пiдлягас
приватизацiТ

рiшенltя про проведення iнвестицiйного конкурсу або про включення об'екта

до перелiку майна, що пiдлягае приватизацiТ, вiдсутнi.



Продовження таблицi

Не потребуе

2 роки 364 днi

Iнформацiя про
отримання

балансоутримуваче
м погодження

оDгану управлiння
Пропонований
строк оренди та

графiк
використання

об'екта
Iнформачiя про
те, що об'сктом

оренди е
пам'ятка

культурноТ
спадщини,

щойно
виявлений

об'ект
культурноТ
спадщини

об'ект оренди не вiдноситься до пам'яток куль урноТ спадщини, щойно
виявлених об' eKTiB культурноТ спадщин и

Iнформацiя про
цlльове

призначення
об'скта оренди

абзацу l l
цiльовим
Ns l285 -

пункту 29 Порядку неможливо
призначенням, oKpiM визначеного

розмitцення перукарнi.

Проект договору про передачу нерухомого майна в оренду вДодасться до оголошення
oKDeMoMy файлi в ЕТС

IIIформацiя про аукцiон
Iнформачiя про

аукцlоl{
оннiй торговiй системi державне

через авторизованi електроннi
майданчики.
спосiб проведення аукцiону: електронний аукцiон на продовження договору
оренди.
,щата та час aykuioHy визначаються на електронному маиданчику.

час проведення аукцiону. встановлюсться електронною торговою
системою автоматично вiдповiдно до вимог Порялку проведення електронних
аукцiонiв.
кiнцевиii строк подання заяви на участь в електронному аукцlонl та

електроli}lому аукцiонi iз зниженням стартовот цiни встановлюсться

електронною торговою системою для кожного електронноfо аукцiону окремо
в пропtiжку часу з 19 години З0 хвилин до 20 години 30 хвилин дня, що

передуе днlо проведення електронного аукцiоry
Умови оренди

майна
Строк оренди: 2 роки З64 днi
Стартова орендна плата для:
- першого електронного ayKuioHy - 4938,2l
вuзначен а на пidсmавi балансовоtз(tрцq!цL

грн. (без урахування ПДВ);
1 (% вidповidно do п. 52 Поряdщ

Щодатковi умови
оренди ьлайна

МЙБЪть пфедачi об'екта в суборенду не передбачаеться.
Орендар вiдшкодовус Балансоутримувачу витрати пов'язанi зi сплатою
витрат на оплату комунальних послуг, земельного податку пропорчiйно
площi орендованих примiщень, електропостачання, послуги з

прибирання територiТ,о .""iз смiггя, охорона територiТ примiщення булiвлi
та iH. експлуатацiйlri послуги.
здiйснення невiл'емних полiпшень можливо тiльки у разi надання

орендодавцег\l письмсlвот згоди на поточний таlабо капiтальний peMotIT

орендованого майна, як lle передбачено чинним законодавством.
ореrrдар здi йснюе страхування об'скry оренди на користь
балансоутримувача,
Оренднi канiкули - не передбаченi.



Продовження таблицi

обмеження щодо ]

цlльового
призначення

об'скта оренди,
встановленl

вiдповiдно до п. 29

стартовоТ орендноТ плати для:

сllлачуе zаранmiйнuй внесок | 19зм
;;;; rо оdu" лliсяць 4938,2] : 2 : 2469,1l zpH,

Розмiр гарантiйного вне тенцiйний орендар): 4540,00 грн.

Пункmом 58 Поряdкч п

майна зазtlачено, u,lo у р
пidсmавi балансовоi' варm
мас вuзначенч плоlцv, розл,tiр zapaH

засmосування ф.ормулu, в.uзначеноi

розрЫунку розмiру zаранmiЙно?о внеску :

кцiонi, сплачуе

-осооа. 

яка-сооа, яка мае HaMip взяти участь в електронному
ло-л-ло,riйuий тя 

""rr^"iiйний 
внески для набуття статусу учасНиКа,

л-л_-л-лТ ллоцпчлТ ппяти пля:

5 Г[пr х 0,12 сГВ=- -- ::хý,

dеГв-;
Плt ановленuй dля працезdаmнuх осiб

н ку, в якому зdiйснюеmься

DозDахунок;
0,12 - коефiцiЬti'r, ,цо BidпoBidae розмiру сmавкч оренdноi'плаmu (l2

BidcomKiB);
S - заzальна lulоulа

гв:6*'22 0:2962,35

при цьому в бчдь-якомy вип нтiйного внескy не може бyти

,-""-"r. нiж два пDожиткових мrнlмYми. встановленi для працездатних

ндарногО року. в якомУ здiйснюеться Dозрахунок для

оDенди ,r..-.*"Б вiд мiсця розташування (п 58

.*|2.0 : 4540,00 zрн).
л"iчтл тя R попяпкч- шо ВиЗначенlмiни та в порядку, що визначенl

торговоi системи державне

0 грн (зzidно Закону YKp.atttu к Про

mа о лlайна> реесmрацiйнuй внесок

ipi oi заробiЙно| 
^плаmu, 

всmановленоi'

очн 00 zpH*0,1 : б00,00 ерн),

Кiлькiсть KpoKiB аукцiону за методом покрокового зниження cTapтoBol

орендноТ плати та подальшого подання цiнових пропозичiй - 99,

Чинний орендар мае переважне право на продовження договорJ оренди в ходi

';ui;"y 
"о.прЬдоr*ення 

договryч 9.пенлй 
,u у,91_т:лlо BiH бере участь. В

такому аукцlонl та зробив закриту цiнову пропозицiю, яка е не меншою, нlж

Mip стартовоТ орендноТ плати,

Iнформачiя про

умови, на яких
проводиться

аукцlон

Потенцiйrrий орендар повинен вiдповiдати вt,lмогам до

визначениNl cTaTTeIo 4 Закону УкраТни кПро оренду
особи орендаря,
державного та

електронноТ

торговоТ системи документи, визначенi статгею краТни <Про

оренд)/ де
Вiдповiда

,I|,окументи, якi

розмiщус
Учасник в



торговiЙ системi
державного

пiдприемства
<Прозорро.

Продажi> для
частl в аукцlонl

етапl подачl
закритих цiнових

пропозицiй)

;й';;ffi;;;r., 
" 

д"р*чu "о.о 
п iдприе мства кпрозорро. продажi >.

Вимоги до
оформлення 

.

документlв, якl
повинен надати

Учасник для участi
в електроI{них

бов'язаний сплатити авансовии внесокпереможець електронного аукцlону зооов язании ullJlalи
та забезпечувальний депози ами аукцlону._у

розмiрах та порядку, лер9 9ryiД,1 У1111'
Ьпублiкованого в оголошеннi в,дпо"]1у1"l]л{:
пупкrу l50 Порядку, на рахунок, зазн у проектl такого

,Щодаткова
iнформацiя

майданчикiв, вiдкритих
ппq сппяти потенtliйними оDендаDями гарантlиних та ресстрацiйних BHeckiB

!

бсайта адмiнiстратора, на якiй зазначенl
//prozorro,sale/info/el еktгопп i -maj danchiki -ets-

майданчика здiйснюс перерахування
йного внеску на казначейськi рахунки за

такими реквiзитами:
в нацiональнiй валютi:
бл.р*уru":,Щеснянська районна в rи icTi Киевi державна адмiнiстрачiя
Рахунок Ns UA 8б820l 72035524903t 0000777бб
Банi одержувача: .щержавна казначейська служба Укратни, м. Китв

Код згiдно з еЩРПОУ 374l5088
Призначення платежу: для перерахуван ня реестрацi йного та гарантiйного

BHecKlB.

реквiзити
paxyHKiB

ПерiоД мiЖ аукцiоном та аукцiоном iз зниженням стартовоТ цiни,
аукцiоном iз зниженням стартовот цiни та аукцiоном за методом по*р:l:uлоI.:-J--------' - 

Т цiни ,.u подчrоrо ( пропозицiй (20-35зниження стартовот цiни та подальшого подання цlнови)
календарних днiв з дати оприлюднення оголошення електронною торговою

системою про передачу майна в оренду).
сдине посилання на веб-сторiнку алмiнiстратора, на якiй е посилання в

алфавiтному порядку на веб-сторiнкт ,. gTe.plTopiB.
майдаtlчика, якi мають htt

техttiчнi
реквiзитлt

оголошення

KoHTaKTHi данi
(номер телефону i
адреса електронноl
пошти) працiвника

нсоутримувача
для звернень про
озна}'Iомлення з
об'сктом оренди

Продовження таблицi

.Щоступ для ознайомлення з об'ектом оренди у робочi_днi з 08:00 до 16:00 з

пь""дiп*u гlо п'ятницtо забезпечуе балансоутримувач Кп ккеруюча компанiя
з обслуг.овування житлового фонду ,щеснянського району м. Киева>

Контактна особа: Сокур Валентlлна Щмитрiвна
Тел. 0б7 555 45 52; (04а) 546З9 17.

Керiвник апа ольга МАШкIВСЬкА



ЗАТВЕРДЖЕНО

Р районноi
в нiс_грацii, ozlc

ОГОЛОШЕННЯ
пр о проведенн я електр онного аук_цiоiу-:: :.ri"вження 

договору оренди

нежитлових примlщень, що знаходяться за адресою: м. Киiв, проспект Маяковського

Володимира,32-!,, плоIцею 23,00 кв, м,

,щ,еснянська районна в MicTi Кисвi державна ад рпоу
37415088, адреса: 

-npo.n.*, 
Маяковiькогч Во| КиТв,

ОZzzs,тел. (0441 s+o-2o-z t , e-mail: v

Ыr':Йjoi;;;" 
P-'----v ,о, буд. 15, м. киli, iндЁкс 02217, тел. (044) 546 з9

17, e-mail: vd

Балансоутримувач

r ,, ч lrt*.rl . 
-

ffiисМeцЬBагiнаНаталiяlванiвна-ЧиннииopеHДap'
Щоговiр оренди Ns 1227 вiд 07.02,2019
i.ро* оренди: 2 роки 364 днi
Щаiа закiнчення догов ору: 29,07 ,202|
чинний орендар мае переважне п.раво на продовження договору оренди

NptiiT в\д О7'.О2.iбlЫ,'rп. р.uпйу.rr.я шляхоlll участi в аукцiонi на

продовження договору оренди вtдповiдно до умов пу_нкту l49 Порядку

пьрьдu"i в оренду державного та комунальн9lол yglna, затвердженого

постановою Kuбi*r!-Йini"rpi" УкраТни вiд 0З.06.2020 Jф 48З <Щеякi

питання оренди державного та комун tльного майна> (далi - Ц:_р_lо"_9:лл,_ л

якщо переможцем став iнший учасник електронного аукцlону, договlр з

чинним орендарем припиняеться у зв'язку iз iакiнченням строку, на який

Iнформацiя про
чинний договiр

орендиJ строк

якого закlнчу€ться

об'ект о

Об'скт оренди знаходиться
Володимира,32-!,

за адресою: проспект Маяковського

Загальна площа: 2З,00 кв. м.
Корисна площа: 23,00 кв. м.

Частина житловоТ будiвлi, перший поверх,
Тип об' екта: нежитловi примi щення.
Вхiд в примiщення окремий. Стiни, фундамент, перекриття в

задовiльному cTaHi, фiзичний знос вiдповiдас TepMiHy експлуатацiТ

й;;i. те'хнiчнии' .iun об'скта задовiльний, в наявностi системи

електропостачання, теплопостачання, водопостачання та каналiзацiт.

об'ект оренди не r}tае окремих особових paxyHKiB, вiдкритих

постачальникам и комунальних послуг,
поверховий план ,ъ фотографiчнi зображення об'скта додаються в

окремому файлi в E'I-C.
В податlсовiй заставi не

Iнформацiя про
об'ект оренди

на з 1 ,10,202lЗалишкова балансова BapTlcTb оо екта ор9нли Ulaгi\JM

+Jj rzr,З2 грн.(Чотириста тридцять п'ять тися t сто сiмдесят одна грн,

32 коп.) без
Рiшення про проведення
об'скта до перелiку майна,

Iнформачiя про
BHicTb рiшень

проведення
iнвестицiйного

конкурсу або про
включення об'екта
до перелiку майна,

що пiдлягае



Продовження таблицi

Iнформаuiя про
отримання

погодження органу

2 роки 364 днiПропонований
строк оренди та

графiк
використання

об'екта ,j].Т
ffiък'opендиневiднocитьcядoпaМ'ятoккyЛЬTypHoiспаДЩини'Щoинo
виявленЙх об' eKTiB культурноТ спадщини

lнфорпrацiя Ilpo те,
що об'сктом

оренди е пам'ятка
культурноl

спадщини, щойно
виявлений об'скт

культурноi

ДоГоВороМореНДивiд,оz.оz.zоl9N9l227-розмiщенняПерУкарНt.

додает"с" до оголошення l]po передачу нерух )мого майна в оренду в

окремому фаllдiдДIС

lнформаuiя про
цlльове

призначення

Iнформаrtiя про
аукцlоtl

Електронний
пiдприсмство
майданчики,
Спосiб проведення аукцiону: електронний аукцiон на продовження договору

;й;""; ;;Б"i*iу йу з l9 години з0 хвилин.до 20 години з0 хвилин дня,

lIlo пепелчс дню пDоведення електронного аукцlону,

б-rро* о-ре"лr2 роки 364 днi

cltcTeMi дерrI(авне
BaHi електроннi

оренди.
дчru,u час аукцiону визначаються на електронному маиданчику,

час проведення аукuiону встановлюсться електронною торговою

системою автоматично вiдповiдно до вимог Порядку проведення

електронних аукцiонiв
КiнцевийсТрокпоДанНязаяВинаУчастЬВеЛекТрон.ноМУаУкцlонlта
елекТронноМУ ayKuioHi iз ЗНижеНняМ стартовоТ цiни ВстаноВJIю_стлЬ-ся

електронною торговою системою для кожноюллеi:тrчяI:л,:J:1rl"JJ

Стартова орендна плата для:
- перlIIого
вuзначена l

Умови оренди
майна

балаrlсоутримувача.
Опенднi канiкули - не

можли"iсrь перелачi об'скта в суборенлу не пере 0ачаеться,

Ор.плuр вiдшкодовуе Балансоутриму"ачу витрати пов'яз.алi _:l_"::;::t/п 2АirспLн.lгп попаткч пDопоDцlиновитрат на оплату *ьмунал"пих послуг, земельного податку пропорцlино

ппоur; ор"пдо"uп"* примiщень,. з

прибирання територiТ та .вивiз cMi ння

бчдiвлi r,а iH, експлуатацiйIri послуги.
нняздiйснсння невlд'смгlих полlпшень

орендоllавllеl\t письмовоТ згоди на t онт

орендоваrtого майна, як це передбачено чинниN{ законодавством,

ор.пдuр здiйснюс страхування об'екry оренди на користь

Додатковi умови
ореIIди майна

обмеження щодо
цiльового

призначення об'скта
оренди, встановленi
вiдповiдно до п. 29



Продовження таблицi

слlлачу€ zаранmiйнuй внесок у_ розл1l
й,о.u ,а о'du, ллiсяць 435 ],7 ] : 2 : 2175,8б zpH,

р;;;ir;йнтiиноiЪ внеску (потенцiйний орендар)z 4540,00 грн,

пункйом'5s Поряdкч переdачi в opeHdy dержавноzо mа комунальноzо

iайна зазначено, u,lо ч разl колu с"rларmова opeHdHa плаmа вuзначена на

ii\cmaBi O*onroiii u'оiйо,r^i об',екmа оренdu, u,.o е неDvхоl|uлt лшйном

mа л4ае вuзначену rшоlцv, розл,llр zаранmiйноzо внеску _2чзна:асmуся
lllляхом засmосування формулu, вuзначеноi' у пункmi )d,, lIоряоку,

Ф о р лlу л а р о з р аху н ку р о з л,l ipy z ар ан m iйн о 2 о в н е с ку :

5Пмх0,12rr,
'"=- 2

l d" Гв - розмiр zаранmiйноZо внеску; - \ _-_ ->,л--л..-,-. ^^-:^Пм - про*u-iовuй MiHiMyM, uс-оrоuпенuй dля працезdаmнuх осiб

,i ] ciur, каленdарноZо року, в якол,tу зdiйснюеmься

розрахуllок;
0,12 '_ 

кiефiцiенm, Iцо вidповidас розмiру сmавкu opeHdHot l.лаmu

(12 вidсоmкiв);
S - заzальна llлоulа об'екmа opeHdu,

Гв:6*2270*0,12)/ 1 2*2 3,00:2б 10,50
пои цьому в бчдь-якомч випадкч розмiо гарантiйного внеску не може

бй;;;й"*. "i* 
два пDожиткових мiнiмуми. встановленi для

;й;;^;r""х'осiб на 1 сiчня каJIендарного DОКY. в якомy здiйснюсться

;;;ЙЙ";лля буль-яких об'сктiв оренди незЕIлежно вй мiсця

;;;;r;i" 1n,'3В Поряdку 2270,00 ерн..*2,0 : 4540,0_0 zрф 
___ __:

у термiни та в порядку, що визначенl
нноТ торговоi системи державне
).
00,00 грн (зzidно Закону YKpaiHu к Про

оренdуаtоzомайнаDрессmрацiйнuйвнесок-
сума ко i i заробim,ноi' ,шаmu, всmановленоl

сmаном чн 00 ерн*0,1 : 600,00 zpH),

Кiлькiсть KpoKiB ayKuioHy за методом. покрокового зниження cTapToBol

орендllоТ nnur" та подальшого подання цiнових пропозичiй - 99,

чинний орендар мас переважне право lra продовження договору оренди в

ходi аукцiопу nu продовження договору орен.ди за умови, F" :i1 q"!:
участь в такому ayKuioHi та,.зробив .":l1} цiнову пропозицlю, яка е не

меншою, нiж розмiр cTapToBoi орендноl плати,

Iнформачiя про

умови, на яких
проводиться

аукцlон

отенцiйнlлй орендар
визначеним стат,гею

ьного маина).

повинен вiдповiдати
4 Закону УкраТни -вимогам 

до особи орендаря,
кПро оренду державного таВимоги до

орендаря

до електронноТ

торговоТ системи документи, визначонi статтею у УкраТни <Про

оренду державного та комунального майна>.

вiдпоьiдальнiсть за достовiрнiсть поданих документiв несе заявник.

Щокументи, якi

розмiщуе Учасник в

ектроннiй торговi
системl державного

пiдприемства
<Прозорро.

Пролажi> для участi
в аукцlонl на етапl

подачl закритих
цiнових прqцq?ццЦ



Продовження таблицi

,Щокументи, що подаються учасниками
вiдповiдати вимогам, встановленим

торговоТ системи державного пiдприемства

електронних торгiв повиннi
адмiнiстратром .електронноl

кПрозорро. Продажt>.

зобов'язаний сплатити авансовиипереможець електронного аукцlону

".,ъ"о* 
та забезпечувальний депозит, що визначенi за результатами аукцlону

у розмiрах ,u пор"д*у, передбачених проектом договору "Ц:llл,yi*::;
Ьпубпi*оruного в Ьголошеннi про передачу майна в оренду у в,дповц::::|

до пункту l 50 Порядку, на рахунок, зазначений орендодавцем у проектl

Вимоги до
оформлення 

.

документlв, якl
повинен надати

часник для участi
електронних торгах

системи державного
пiдприемства
кПрозорро.

Щодаткова
iнформачiя

йданчикiв, вiдкритих

для сплати потенцiйними орендарями _гарантiйних . 
та реестрацiйних

- --|-----. _лалл.'.-л л-,,i,,iл_ло-лпа qл окiй
BHecKiB за по.rпuй"" на ciopiHKy вебсайта адмiнiстратора: 

_ ча якiй

.u.nu"."i реквiзити таких pu'r,yn,ii" https://prozorro.sale/info/elektronni-
maj danch i ki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

bn.purop 
-елекrроrпо.о 

. майданчика здiйснюе перерахування

р...rрiчiи"о.о 
.1u (аЬо) гарантiйного внеску на казначейськi рахунки за

такими реквlзитами:
в нацiональнiй валютi:
бд.йуru": ,Щеснянська районна B_MicTi Киевi державна адмiнiстрацiя

Рахунок Ns UA 86820l 720З55249038000077766
Банк одержувача: Щержавна казначейська служба Укратни, м, Китв

Код згiдно з СЩРПОУ 374l5088
призначення платежу: для перерахування реестрачtйного та гарантl иного

реквiзити
paxyHKiB

ПерiоД мiЖ аукцiоном1а ayKuioHoM iЗ зниженням стартовоТ цiни,

аукшiоном iз Ън"же"""" стартовоТ цiни та ау*,ц_о":у_ :i_ y::"j::
покрокового зниження стартовот цiни та подальшого подання цlнових
пропозлlцiй (20-35 календарних днiв з дати оприлюднення оголошення

електронною торговою системою про передачу пtайна в оренду),

сдинё посилання tta веб-сторiнку адмiнiстратора, на якiй с посилання в

майданчика, якi мають

Технiчнi реквiзити
оголошення

[оступ лля ознайомленнЯ з об'ектом оре+lди у робочi днi з 08:00 до 16:00 з

пЪ".дir*u по п'ятницю забезпечуе балансоутримувач кП <I(еруюча

ко"па"iЯ з обслугОвуваннЯ житловогО фоrдУ ,Щеснянського раЙону
м. Киева>

Контактна особа: Сокур Валентина,Щмитрiвна
Тел. 0б7 555 45 52; (0аа) 546 З9 |7.

KoHTaKTHi данi
(номер телефону i
адреса електронноТ
пошти) працiвника
балансоутримувача
для звернень про
ознайомлення з
об'ектом оренди

Керiвник апа ольга МАШкlВСъКА



ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження .Щеснянськоi районноi
в MicTi Кисвi державноi 1дмiнiстрачii;iЩ68!

ОГОЛОШЕННЯ
про проведенн: електронного аукцiону на продовження договору оренди

нежитлових примlщень, що знаходятьс" auЬр"aою: м. КиТв, вулиця Каштанова, 8,

площею 24,8 кв, м,

ffii?;й ;йffi;;.;.;;й;;;;;;; Ьоподrr,оl, d, L), |yllv,- .tlTB, 02225,

тел. (044) 546-20-7l, e-mail: чкчuу@rчкr,пет ______ _______
фонду

адреса:
З9 |7, е-

нсоутримувач

ри вФн еТйФт.у,g1uо.<]+р|у 1* l;J,) 
- ч и н ни и оре нлар,

iiБiЬЪi*j Ьо."д" Ъ l l26 вiд з0.1 l ,20 l 8

Qbpo* Ьр.J"л": 2 р"I1_36_1,Ч,l .,,., "л",Й;;; ;Й"Йп"" до.о"о ру : 24,09,202|
Чинний орендар мае 'пЪреважне п.раво на продовження до|оu:рI.,:р:"+i
л?;ТТrа ;Iд з0'.l 1 _r0l 8, ' яке реалiЪуеться шляхом участl в аукцlонl на

продовження договору оренлй вiдповiдно А: .улy:"-лункту 
149 ПорЯдКУ

ПереДаЧl В оренДУ 
'jер>кавног-о- та.. коМуНалЬноГо майна' заТВерДженоГо

поЪтановою кабiнJту fil';йl; v*pu'i"" вiд оз.оо.z0_20 N9 48з <деякi питання

орендll державного ia комунЬльною майна> (далi - Пор"ц9*l.-,л.._, 
_л_л_:л

Якщо переможцем став iнший учасник електронного аукцlону] до.lо"_'.ч._;

чинним орендарем припиняеться у зв'язку iз закiнченням строку, на якии

Iнформачiя про
чинний договiр
оренди, строк

якого
закiнчуеться

мацlя п
есою: вулиця Каштанова,

Кооисна площа: 24,80 кв. м.
Чаётина житловоТ будiвлi, перший поверх,

Стiни, фундамент,. перекритгя 
.9,

с вiдповiдас TepMiHy експлуатащl
задовiльний, в наявностl.. системи

водопостачання та каtlалlзацll,
об,екторенДиНеМаеокреМихособовихрахУнкiв,вiдкритих
постачальниками комунальних послуг,
Ёъ-"й;чй nnun .гu фотографiчнi зббраження об'екта додаються в окремому

файлi в ЕТС.
Ё -лrо.rлоiй еястяпi не пепебVвас.

Iнформачiя про
об'ект оренди

BapTicTb об'екта
оренди

ючення об'ектаРiшення про проведення |

до перелiку майна, що пiдлягае приватизацll, вlдсутнl,
Iнформацiя про

наявнlсть рlшень
про проведення
iнвестицiйного

конкурсу або про
включення об'скта
до перелiку майна,

що пiдлягае
иватизацll

[нформачiя про
отримання

балансоутримуваче
м погодження

ну управлiння



Продовження таблицi

2 роки 3Пропоновании
строк оренди та

графiк
використання

об'екта пам'яток
адщиниIнформачiя про

те, що об'сктом
оренди е

пам'ятка
культурноТ
спадщини,

щойно
виявлений об'ект

культурноi
спадщини чи
його частина 29 Порялку неможливо

-яким цiльовим призначенням, oKpiM. визначеного
r ллl о r.гл 1 l a4. ллол"irrlення пепvкаDНl.

договором оренди вlд JU., i'.zоiвЪ 1Рб - рЬзмiщення перукарнi,
Iнформачiя про

цiльове
призначення

майна в оренду в
додаеться до оголъйння про передачу нерухомого

Ь*р.rоrу файлrд ДI9_Проскт договору

яrliя ппо ачкцlон

оренди.
,Ц,ата та час аукцlоНу визначаЮться на_електронному майданчику,

час проведенн, 'Ъу*чiопу встановлюеться електронною торговою

системою u.rоrur"йо вiдповiдно до вимог Порядку проведення

асть в електронному ayKuioHi та

стартовоТ цiни встановлюеться
ного електронного ayKuioHy окремо

лини 30 хвилин дня, що

Електронний
пiдприемство
шлайданчики.
Спосiб проведення аукцiону: електронний аукцiон на продовження договору

в промlжl(у часу з 17 дини 30 хВИЛИН ДНЯ, ЩО

передуе д

й системi державне
зованi електроннiГнформачiя про

аукцlон

Стартова ор9ндна плата для:
- поршоr,о
вltзначена

балансоутримувача.
опрrrпнi канiкvли - не

лу., з.".пьного податку пропорчiйно
електропостачання, послуги з

охоронаiериторii примiщення булiвлi

здiйснення невiд'смних полlпшень можливо тiльки у разi надання

орендодавцем письмовоТ згоди на поточний та/або капiтальнtлй ремонт

орендованого маина, як це передбачено чинниN{ законодавством,

ыр;й;, здiйснюе страхування об,скту оренди на користь

Додатковi умови
оренди майна

ем з метою визначеною

договорi ореtlди, який п змitl-tення перукарнi,обмеження щодо
цiльового

призначення
об'екта оренци,

встановленl
вiдповiдно до п. 29



Продовження таблицi

Iнформачiя про

умови, на яких
проводиться

аукцlон

Вtлмоги до
орендаря

меншою, нlж

ектронному ayKuioHi, сплачус

антiйний внески для набуття статусу учасника,
кроку пiдвищення стартовоТ оренлноТ плати для:
(l%n): 

--л--_л_\. 17,1 A lK-л,tорендар): 2346,16 zpH.
eHdy dержавноzо mа KoшyHallbHozo

йноzо внеску всm
KpiM чuнноzо ор

сllлачуе zаранmiйнuй внесок у половuнu сmарmо

Йо-i, за оdu" лtiсяць 4692,3] : 2 б,16 zрн,

Ё;;;ir;Йrriiй"о.о,n.. йний-орендар): 4540,00 грн.

ПункЙом-58 Поряdкч пе ренdч dержавноzо mа кол4чнсчlьно2о

iайна зазначено, lцо ч ра арmова оренDна lшаmа вuзначена на

пiосmавi б-апсовii ваtрmосmi об'скmа opeHdu. Luo с нерwомuм майнолl mа
iйноzо внеску вuзначаеmься l1,1ляхом

у пункmi 
'58-1 

Поряdку.Форл,tула
ску:

5Пмх0,12 ёIB=-x),

dе Гв - розлliр zаршtmiйноzо внеску;
плl - проэlсulпковuй лtiнiл,tулп, вr^о"оuпенuй dля працезdаmнuх осiб

I n i ] ,iun, ка-пенdарно2о року, в якому зdiйснюеmься

розрсlхунок;
0, ] 2 '_ 

"Ьефtцtrr*, 
u'o BidпoBidae розмiру сmавкu opeHdHoi ruаmu (l2

BidcomKiB);
S - заzаtlьна лхлоlца об'екmа оренdu.

Гв: (5 *2 27 0*0, l 2)/ l 2 *2 4, 80:28 1 4, 80
при цьому в будь-якому випадкч розмiр гарантiйного внеску не може

а;;;Б;"r. "i* 
два пDожиткових мiнiмлми. встановленi для

"оuu.iоurних 
осiб на l сiчня календарного року. в якомy здiйснюсться

оБ.оЪч"ок для будь-яких об'ектiв ореЕди незаIIежно вй мiсця

ро.iч-у"uнн,я (п.'58 Поряdку 2270,00 zрн.*2,0 : 4540,00 zpH), 
____ __л__:

Гарантiйний внесок сплачуеться у lермiни та R.. порядку, що визначен1

реiлап,tеlrтом роботи торговоi систеIuи державне
пiдприемство кПрозорр
Р;Йр р...rрчuiйпо.о грн,(чidно Закону.Украi:ну к lrо

авноzо mа майна> ре€сmрацluнuu внесок

у розмiрi o| заробimноi_ 
^плlаmu, 

всmановлено[
iчня поmочн 00 zpH*0,1 : б00,00 zpH),

КiлькiстЬ KpoKiB аукцiоlrУ за методоМ покрокового зниження cTapToBol

орендноТ nnur" та полальшого подання цiнових пропозиrцiй - 99.

чинний орендар ма€ переважне право на продовження договору оренди в

*одi uу*цiо"у "u 
продовження договору оренди за умови, ll(o BiH бере

участь в такому аукцiонi та.. зробив :*P_Tl цiнову пропозицitо, яка с не

lp ста Т орендноТ плати
Потенцiйний орендар
визначеним cTaTTelo

нального майна>.

повинен вiдповiдати вимогам до
4 Закону УкраТни uПlrо оренду

особи орендаря,
державного та

|кУМеНти, якl
розмlщуе
У,rасник в

електроннiй
торговlи системl

державного
пlдприемства
<Прозорро.

Продажi> для
участl в аукц|онl на

етапl подачl
закритих цiнових

пропозицlи

.Щля участi в ayKuioHi потенцiйний орендар мае_ лподати до електронноТ

торгоЪоТ сисrем" докум нти, визначенl статтею l3 Закону УкраТrrи кПро

оренду державного та комунального майна>>.

вiдповiдальнiсть за достовiрltiсть поданих документiв несе заявник,



Продовження таблицi

ольга МАшкIВСъКАКерiвник а

Вимоги до
оформлення 

.

документlв, якl
повинен надати

Учасник для участi
в електронних

значенi за результатами аукцiону у
проектом договору 9ренци матна,

aiy майна в оренду у вiдповiдностl до

чений орендодавцем у проектl такого

Щодаткова
iнформаuiя

адмiнiстратора, на якlи зазначенl

rrо'. sal e/i nfo/el ektronn i -maj danchi ki -ets-

нчика здiйснюе перерахування

внеску на казначейськi рахунки за

ютi:
icTi Киевi державна адмiнiстрацiя
000077766
йська служба УкраТни, м. КиТв

ПризначенняПлатежУ:дЛяПерерахУВанняреестрачiйНоГотагарантiйного

реквiзити
paxyHKiB

apToBol цlни,
ri плrппкг!Rпгс)

ау кцi о но м i з з н иженн 1п'l ",u 
р]: :: : .1,.:::"_?:Tj:: " ;;: ;;, iiX["liX|o" Т;аЧ;

ufr-uui,"o"y порядку т1. ::б:::т:ll|1,,_"]tТil.":j:,__"ffiХ?:;,|:i"o-
майданчика, як| мають

#;;;;;;;;i;ъ дати оприлюднення оголошення електронною торговою

системою про передачу майна в_ оренду),

€дине посилання ia'веб-сторiнку адмiнiстра,ор", :1_:IY, л1"^:::т*i":

Технiчнi
реквiзlлти

оголошення

:00 до 16:00 з

понедiлка по п'ятницю забезпечус балансоутримувач Кп <к_еруюча компанiя

з обслуговування 
","rnouo.o 

бонлч.ЩеснянЬького району м, Киева>

Контактна особа: Сокур Валентина Щмитрiвна
Тел. 067 555 45 52; (044) 546 39 17.

KoHTaKTHi данi
(номер телефону i..

адреса електронноl
пошти) працiвника

ансоутримувача
для звернень про
ознайомлення з

об'сктом о



про
нежитлових

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження .Щеснянськоi районноi
в MicTi Киевi державноТ адмiнiстgашii
-;-,lhttлаtDиол)о lalJ Ns Ь83q-aat'X, 6&I

ОГОЛОШЕННЯ
проведення електронного ayKuioHy на продовження договору оренди

примiщенЬ'ЩознахоДяТЬсязааДресоо:'.Киiв,ВУлицяШолом-Алейхема,19-д,
площею 72,40 кв. м.

хема, 19-А

Загальна площа: 72,40 кв. м.
Корисна площа: 72,40 кв. м.

Частина l{ежитловоТ булiвлi, перший поверх,

Тип об'скта: нежитловi примiщення,
вхiд в примiщення окремий. Стiни, фундамент, перекриття в

задовiльному cTaHi, фiзичний знос вiдповiдас TepMiHy експлуатацiТ

бЙt;i. i;'-нiчний'.iu" об'екта задовiльний, в наявностi системи

електропостачання, теплопостачання, водопостачання та каналiзацiт.

об'ект оренди не NIae окремих особових paxyHKiB, вiдкритих

l 0337 77,90 грн. (одrлrl шtiльйон тридцять Tp|{ тисячl clМcoT двадцять

lнформаuiя про
наявнlсть рlшень
про проведення
iнвестицiйного

конкурсу або про
включення об'екта
до перелiку майна,

що пiдлягае

грн. 90 коп.) без [IДВ. _ . ,. т _,
гriшенй ,,ро проведс}lllя iнвестиtliйного конкурсу 

_ 
або !ро включення

об;йЧ ло n.p.ni*y майна, що пiдлягае приватизацiТ, вiдсутнi,

.I[,еснянська районна в MicTi Киевi державна ад код СДРПОУ

37415088, адреса: npo.n.n, Маяковсiкого Вол , MicTo КиТв,

;;;"i";;i iБill sдв-э0-7l e-mail: vkvO9@ukr.net
кП <<Керуюча компанiя з обслугову-взI_ л_. лового фонду

!,еснянського раИону м._ Кисва",,19д .СЦ'Т9Y",1П221О|?;r.,"#^",.,ъ
ir?:й;;;;'" P_"""J 

;;'ЪУ^. Бr. К"Тr, iнДекс 0221'7, тел. (044) 546 39

l7, e-mail: vd

Балансоутримувач

чинн
Щого 1332 вiд 02.07 ,2019
Стро ки 3б4 днi
ЩаЪа говору:13,09,202l
чинний орендар мас переважне п.раво на продовження договору оренди

N9 1зз2 вiд 02.07)61;,';;; р;чпЁу.r""" шляхом участi в аукцiонi на

продовя(ення договору оренди вlдповiдно до умов пункту 149 Порялку

передачi в оренду державного та

поЪru"о"оо Кабiнету MiHicTpiB Ук
питання оренди державного таl(омун
Якщо lIереможцем став lншии учас
чинним орендареN,| припиняеться у зв'язку iз закiнченняIчI строку, на якии

lнформачiя про
чинний договiр
оренди, строк

якого
закiнчуеться

яlliя ппо об'скт о

Iнформацiя про
об'ект оренди

BapTicTb об'скта
оренди

t]р}Iва,l,изацI l



Продовження таблицi

Iнформачiя про
отримання

чем погодження

2 рки 3б4 днiПропонований
строк оренди та

графiк
використання

об'екта
Iнформачiя про
те,-що об'ектом

оренди е
пам'ятка

культурноТ
спадщини,

щойно
виявлений

об'скт
культурноТ

спадщини чи
його частина ч пункту 29 Порялку неможливо

ООЪст оренди вiдповiдно до абзацу l l пункту zy rlорялку ttE''\JлJrnDv

викор исто вуват и .u Оуо о-йY_ ** р:;ч пр изначе н HiY:- 
1,1*Y-: 

*:з;:1т:Iнформацiя про

!,одаеться до оголошення про передачу нерухомого майна в оренду в

окремому файлi вДq

Електронний
пiдприемство
майданчики.

вiй системi державне
з авторизованi електроннi

оренди.
дчrч,u час аукцiону визначаються на електронному маиданчику,

Чч" проведення 
- 
ayKuioHy встановлюеться електронною торговою

системою автоматично вiдповiдно до вимог Порядку проведення

електронних аукцiонiв
кiнцевий строк поданшl заяви на участь в електронному аукцlонl та

електронноМу аукцiонi iз зниженняМ стартовоТ цiни встаноВЛЮ_-еть-ся

електро нною торговою системою для *:*,1lo л:i:тr:ж:-,,"J:-ч,""JJ

Спосiб проведення аукцiону: електронний аукцiон на продовження договору

Й;"";';;;r;[у;у з r9 години з0 хвилин до 20 години з0 хвилин дня,

що передуе дню проведення електронного аукцiону,

Iнформаuiя про
аукцlон

Сбок оренд1l: 2 роки З64 днi

l0 337,28 грн. (без урахування ПДВ)i
,Dmocmi t Й вidповidrо do n-!2Ilppll

Стартова орендна плата для:
- першого електронного аукцiону -
вuзначена на пidсmавi балансовоt

Умови оренди
майна

vрwплgу D|лцl.rчдччJ v

uйrрu' на огIлатУ комунальних послуг, земельного податку пропорцlино

площi оре НЬ,.

прибираннд cMl

булiвлi та iH. ги.

Здiйснення ень

орендодавцем письмовоТ згоди на t

ореFIдованого майна, як це передбачено чинниIчl законодавством.

ор."дuр здiйснюе страхування об'скту оренди на користь

балансоутримувача.
i канiкули - не п

Додатковi умови
оренди майна



Продовження таблицi

з метою визначеною

розмiщення суб'ектiвмеження щодо
цiльового

призначення
об'скта оренди,

встановленl
вiдповiдно до п. 29

apaHTi йний внески лл я Ha!11l ::ту_:l,учасника,

*,Ii..iТ/",]'ДВ 
и ще н ня старто воТ о ре нд ноТ пл ати дл я :

:ж:"у:#::::,k"у;"-:#:жZт,;2
mа опенdu. llto е непvхолпtлr л,tайнолt

mа hlас zапанmiйноzо внескч вl1,тначасmься

1llлжом uiначеноi' у пункmi' 58-I ПоряOку,

Форrупо iйноzо внеску:

5"=5fu=1 0,lf*S.
2

de Гв - розмiр zаранmiйноzо внеску; .. t

Пл,l _ 
,r ---г - мiнiл,tум, irr'оrоrпuнuй dля працезdаmнtlх осiб

н dapHtizo року, в якому зdiйснюеmься
Ilр

чii.ri'rlu*Ъrу "у,iцБнi 
та зробив закриту цiнову пропозицlю, яка е }Ie

J.

меншою, нlж розМlр cTapToBOl орgцлнUl _llJl,rrn, _ _,_ _______

0,]2 
-- 

коеQлiцiенm,1цо BiO сmавкu opeHdHot плаmll
(l2 BidcomKiB):

S - за?сLцьна плсlu4а об
гв:6s42т0*0,12) 82]7,40

у т_е.р визначенl
HHor державне
).
00,00 iHu к Про

opeHdy q tozo внесок -
сума ко 1 i, заробimноi ппаmu, всmановленоi,

сmано.ryl чн 00 z|H*0,1 : б00,00 zPH), __ ___ллл.j
Kini*i"r" KpoKiB ayKuioHy за методом. покрокового зниження cTap'oBol

ЬрБ"дrоТ nnbr" та пЬдальЙого подання цiновЙх пропозицiй - 99,

ЧЪннЙИ орендар мас переважне право на продовження доюв:рl 1р,,:"*:л:
ходi аукцjону Ьа продсiвження договору _9р".1{iл:,"_*зl]:,,ж :,;1 :"l:

lнформацiя про

умови, на яких
проводиться

аукцlон

отенцiйний орендар повинен вiдповtдати вимогам до

визначеним cTaTTelo 4 Закону УкраТни <Про оренду державного та

комчнального майна>.

Вимоги до
орендаря

електронноТ

торговоТ системи документи, визначенi статтею краТни кПро

оренлу державного та комунального майна>,

в]д"ЫЬiдujrьн icTb за досто 
"i рн icTb поданих докуме HTi в несе заявн ик.

кументи, якl
розмlщу€
Учасн;tк в

електроннiй
торговlи системl

державного
пlдприсмства
кПрозорро.

Продажi> для .

участl в аукцlонl
на етапl подачl

закритих
цlнових

пропозицlи



Hi

вiдповiдати вимогам, встановлен.lу_л ..111: оТ

ВlДПОВlЛа t'и t'rtlvrwt otvl, ", ,:"- __

торговоТ системи державного пiдприемства <Прозчуучt l -Y.-B-"-_оформлення 
,

документlв, якl
повинен надати

Учасник для участl
в електронних

ання такого договору
сплатити авансовий

"у, -аппоuт IIlп визначенi за результатами ayKuioHY
\лr/ лпснпи майна-проектом договору оренди ."uЙ11l

ачу майна в оренду у вiдповiднос_тt

азначений орендодавцем у проектl

Щодаткова
iнформачiя

ч"пi:,_ :Iт,sу:::
для сплати потенцiйними оренларями_гарантiйl"}.,.,u ресстрацlиних

oHecKiB за посиланням на cToplHKy вебсайта адмiнiсТРаI9Рl,,л,]1,1"jТ,1
внескiвзaПoсилaНняМнастoplнкуBeocaи.l.aaлMlпll9rРgrvуg'ciB https://prozoпo,sale/info/elektronni-

нчика здiйснюе перерахування

внеску на казначейськi рахунки за

такими реквlзитами:
в нацiональнiй валютl: : _л.__._лл...

i,rъ Уr?ъле 
ржа в на адм l н l страцl я

ейська служба УкраТни, м, КиТв

ПризначенНяплате}ку:ДляперерахУВанняреестраuiйноготагарантiйного

реквiзити
paxyHKiB

иженням cTapтoBol цlни,
ovrtlioHoM за МетодоМ

аукцiоном iз зниженням r;lарtut,ul_..1:,_л,:. :*lx":x"^;i, ITH;Yi'Й;;;9I"' 
- 

. ";;;l .: 1r:,,. "' _,1,: ", т" _:oou ", н:" J;# TJ" Jн: ix;
;ж,Yй;'"t ;; р.;, ;; ; 

: 
;;;9; * : 1' :т *:I*: -,, i 

"u 
""o"i }oI)

E;H5"fiJ,i;;,; 
";; 

;;o-.,opi n*у' адм iH.iстрi,о!, ::jj:о, "T:i::::i.:алфавiтному пороо,ч ::_,,_,_бл-_,:зi]j#,,_rl)l1ll}"#i,_J.i,"flfiil]ж:

l ехнlчнl
реквiзити

оголошення

@няЗoб'ектoМopefiДиуpoooчlДHlзUб:UUлUlU.vvJ
понедiлка по п'rr,,"цо забезпечуе' балансоутр"y:i:,,51":,Кlч,r:::
-""Б"i" з обслуговування житлового фонду ,Щ,еснянського раиону

м. Киева>

Контактна особа: Сокур Валентина .Щмитрiвна

Тел. 067 555 45 52; (0аа) 546з9 |7,

-KoHTaKTHi 
данi

(номер телефону i

електронноТ
пошти) працiвника

ансоутримува
для звернень про
ознайомлення з
об'ектом о

ольга МАшкIВСЬкА
KepiBHlrK ап

Продовження таблицi


