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Про оголошення аукцiонiв на
продовження договорlв оренди

Вiдповiдно до законiв Украiни
оренди
року Nэ 483 <Щеякi питаЕнJI
pi-b""" Киiвськоi MicbKoi ради вiд
питанн,I оренди комунального майна

та "pu*o"y,", iнформацiю
<керуюча компанiя з
балансоутримувача комунzшьного пiдприемства
м, Киево>
обслуговування *"rпо"ъ,о фо"ду .ЩЬсвянського району
a>)

siд 22.01.202l Ne 4б- 1 4З

:

чиЕнi договори оренди
1. огодосити аукцiони, за результатами яких
орендарями або
нежитлових примiщень можуть буiи продовженi з iснуючими
укладенi з новими орендарями,

аукцiону
2. Затвердити текст оголошення про проведеннJI електронного
якi знаходяться за
на продовження договору оренди нежитлових примiтцень,
48/9, площею 37,10 кв. м,
uдр.aоо' м. Киiв, про.rr.Ъополимира Маяковського,
що додаеться.

аукцiону
3. Затвердити текст оголошенЕя про проведення електронного
якi знаходяться за
на продовження договору ореЕди нежитлових примiщень,
68,70 кв, м, що додаеться,
чдр"aоrо' м. Киiв, просп. ЛiсовИil, 1,2-А, плоЩею

4.ЗатверДититекстоголошенЕяпропроВеденЕяелектронногоаУкцiонУ
якi знаходяться за
на продовження договору оренди нежитлових примiттtrень,
26, плоцею 38,28 кв, м,
uдр"aоrо' м. Киiв, npo.n. Воподимира Маяковського,
що додаеться.

2

5.

'ну

Затв

за
м,

на продовже
адресою: м.
що дода€ться,

<<Керуюча компанiя

- комунаJIьному пiдприемству
м, Киева>
Ьо"оу .{"""""*о,о району електроЕних
з обслуговування *,ii#"o.oпро проведенЕя
невiдкладно повiдомити чинних орендарiв
6. Балансоутримувачу

аукцiонiв.

власностi ,Щеснянськоi районноТ в
7. Вiддiлу з питань майна комунальноi
оголошення про проведення
MicTi Киевi дфжавноi адмiнiстрачii розмiстити
продовження договорiв оренди нежитлових

;;;;й;;_прrriщaru

аукцiонiв

на

в електроннiй торговiй системi,

районноi в
8. Вiддiлу бухгалтерського облiку та звiтностi .Ц,еснянськоi

мiстiКиевiдержавноiадмiнiстрацiiВУсТаноВлеIrоМУпоряДку'провести
майданчика,
електронного
,"рфч_*у"ч""я кЪштiв, що надiйдуть вiд оператора

покласти на заступЕика
9. Контроль за виконанням цього розпорядження
адмiнiстрацii В. Сюра.
голови .Щеснянськоi районноi в MicTi КиеЪi державноi

В. о. голови

Iрина

АЛеКС€еНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО

оголошЕннrI

про проведецня ел(
нежитлових примiщень, Il."-,ж:н,1io"1fi:::н

буд.48/g,пrощ.о

Орендодавешь

едрпоу

;:
З7

и
ОВСЬКОГО'

з7415088.

Ммковського, 29, MicTo Киiв, 02225,
тел.
Бмансоуrримувач
.Щеснянського району м.

Й

Iнформацiя
чинний договiр
оренди, сlрок якого
закiнчусться

вул. Миколи Закревського.
546 39 l7, e-mail:

i:ъ'"ilхТ.iil'ii",

|},}

5a6-20_7l. e-mail_

обс

Киева>>,

буд. 15, м. киrв, пдекс 02217, тел. (044)
r.net; orenda1 6@ukl.net.

ffi
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*ятйfi
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х

1

йоaо rcrЙ"Й,
Iнформацiя про
об'ект оренди

fi

з

1О++;

'-"^ "rrrrltrr'vlDv'

J Jб 'JKY rЗ ЗаКlНЧеННЯМ СТРоку, на який

Iнформацiя про об'еrсг оренди

еКТ ОDенди зЕяхопиri"о
""

адресоIа

2xu"uu-,

IIросп. Володимира

рший поверх.

перекритгя в
'Т}__фУ"о*.нт,.
вlдповlдае TepMiHy експлуатацii

iльний,

в

наявностi системи
водопостачання та каналiзацii.
особових pa,xlTrKiB, вiдкритих

зображення об'екта додаються в
BapTicTb об'окта

оренди

Продов){енtrя таблицi

Iнформацiя про нuяв"iсr"
рlшень про проведення

iнвестицiйного конкурсу
про включення об'
до перелiку майна, що
ба,rансо1цrимувачем
погодження оргаЕу

управлiння

Пропонований строк
оренди та графiк
стання об'екта
ектом оренди е
пам'ятка культурноi
спадщини, щойно
виявлений об'ект
культурноi спадщини
чи його частина
Iнформацiя про
.
цlльове призначення
об'екта оренди

Iнформацiя про
аукцiон

використовувати

за

будь-яким
визначеного договором оренди вiд

Iпформацiя про аукцiон
о_н__вlдбумсться

l1

пункту 29 Торялку неможливо

_ц,Iьлчвgу_
I

0.0 I .20l

призначенням. oKpiM

8л ЛЬ 983 -

розмiщеяня

в_електроБfi--iфiБй-ъ;rcЕй

державне пiдприемство пПро.орро.ПрЬдuni;.";р;;*;ЪЙН}i
електроннi майданчики.

тронний аукцiон на продовження
ному майданчику,
електронною торговою
ог Порядку проведення
uarb в електронному аукцiонi та
стартовоi цiни встаЕовлюеться
елекlронною торговою
елекц}онного аукцiону
oKDeMo в ппомiмrrr
ооо"iжку _"л,,
часу з" ,:"IТ_дJUIлкожного
19 години 30 х;;;;;д;';а^iJi#"",:,"з6'iljiii
з1|"y:- "

i
сис

Умови оренди майна

м

ону

-

2488,78 грн. (без урахуваншI

lцо сmарпова

.Щодатковi умови

оренди майна

оренdна плаmа
пункmом. 52 цьоzо поряdку, але
апу UPeHUHy
чну
оренdну lulаmу,
rчaцmу, вслпановленч
всlпановленv
oL2., \JpeHoHa flлаmа за оспаннiй
мiсяць
78 коп. без урахvвання ППR '

}л":,]:::?цц замовнику ринковоi оцiнки оЪ'екта оренди згiдно з
з оцiнки маЛна вй ojjO.z.ozO lvs ziZfr_iB.
А1:1";."рл"y,:*.:ут]lчо.пуг
о9е_ндарвййкодо"у.ьЬ,^"'"ЬБ;;у;;;уii,ъЪi,;хi:'#i;#l'"';","";
ri""JJ::I"::yуrт_".:э_IЬслуг,
jMe,blio.o
з
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пропорцiйпо
#:|,?I
"Ъд"r*у
ъ;й;;;;;#ii;:r''f;;"J#"':
^

:::Hi_ __:P_"*iu,,*
територii ,9 "йiщБ;;;,
смiття, охфонч ."Йrоiii
:|:РlРЧЧ"
оУДlвлl та lH. експлчатаItiйнiчо_u]:
ппп,,,.,,

;;;'Й";

продовження таблицi

надашUI

ремонт
користь
. LrUмсження щодо
цlльового призначення
об'екта Ьренди,
встановленi вiдповiдно
Iнформацiя про
умови, на яких
проводиться аукцiон

цUму аукцlонl, сплачус
статусу учасЕика.
орендноi плати для:

й.орендар): 1244,З9 rрн.

мiни та R порядку, що визначенi
торговоi системи д"р*а"rr"

Вимоги до оролчр"
!окументи,

рЙмiщЙ

(завантажуе)"KiУчасник в
електроннiй торговiй

системi державного
пlдприемства

кПрозорро.Проджi) для

меншою, нlж

цrнOвих пропозицlй - 99.
вору оренди в
BiH UvPg
, tцо
бере
чч !цr
ч_.чрJ
..учttчlrlЩlЮ,
ЯКа е Не
,,л-__J
..jл__
)l оDенлнпl
ппятt,
ol плати.
повинен в
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ЗаКОНУ

оренду державцого та

участl в а}кцlоЕl потенцiйний
торговоi системи документи, визначенi
статтею
оренДУ деDжавного та к.rrrwlJяп
комунальЕого майна,).
:Ренду.державного
Еrlдповlдiulьнrсть за достовiрнiсть
поданих доlсрлентiв несе заJIвник.
лл-rr

участi в електронних
торгах з оренди майна на
етапi подачi закритих
.

окументи, що п
Lдповtдати вимо

системи деDжавногп пi пгr,r,,о,"л-_л,]гr_

л л

_i_]'

"Р-J'* "rьпrронноi

Продовження таблицi
в елекгронних торгzж

електронноТ торговоТ

системи державного

пlдприсмства

!одаткова iнформацй

"JЖ;#*

Переможець електронного аукцiону
.БоБ"'"ril"й-."r;#
Внесок та забезпечувальний пепо"rr. ,,,л .;;;,,-:; лл

- _,

Реквiзити paxyHKiB
о, ;

.

;fi;,#

в

onv
ел

е

ктро

н н

их

мffi

вfr *iý""r"#oaтopi
Опенпапqми
лrrl.
rгарантiйних
uр4лlrлгrлл
"
вебсайта адмiн
https://prozoпo.

fi

llfi 6;;

Ечика здiйснюе
в нацiона:lьнiй

перерахрання
внеску на казначейськi
рахунки за

вмютi:

icTi Кисвi лержавна адмiнiстрацiя
00007 7 7 66 (.iля перерахування
)

ейська служба УкраiЪи, м. КиiЪ

платежу:
:1ry.'.__Iз]""""
lантtйного
BHecKiB

Технiчнi реквiзити

дJul

перерахув.lн

я

реесФацiйного та

л_-- лф rrvl4ФrDщUr U rruлilння

цlнових

з дати оприлюднення оголошенЕя

редачу майна в оренду).
1стратора, на якiй с посилання в

a|п|нl.ll

данi (номер
телефону t адреса
електронноi пошти
працiвника
балансоlтримувача для
звернень про
ознайомлення з
)HTaKTHi

лпАп--л_:л

prozorroDrodazhi _cbd'
!оступ для о

балансоутримувач
:":::зуYз ::":З:::*
тбезпечус
обслуговування
житлового

;:нж

фоrду'

Валенти на !митрi
I"*g]1"_9.99п_Сокур
lел.067 555 45 52l (044) 546Зg 17.

вна

Керiвник апарату

КП

<Керуточа

д""п*cък;Jt;:rоЁ

ольга MAIIKIBCЬKA

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження.Щеснянськоi
районноi
в мЦ!
D
lvrl! п Киевi
r\14(б| лtlrлавнOl
державноi адмIнlСтDахrl
адмiнiстр_ацii

вiдо91|10ltдо

а,d /л.хп бAz

ОГОЛОШЕНIIЯ

про проведеппя електронного аукцiону на продовження
договору оренди
Еежитлових примiщень' що знаходяться адресою: м.
КиiЪ' просп. ЛiсоЙй, Ьуо]iЪ-д,
площею 68,70 кв. м

Орендодавець

Ммковського, 29, MicTo Кuiв, 02225,
vkv09@ukr.net

*,

(04;r-5Й_ZО_il;1'1;*'

КП <Керуюча

Балансоутримувач

ком
району м. Кисва>>, код СДР
Закревського, буд. 15, м. киiъ, iндекс 02217,
тел. (044)

.Щесн_я_нського
nt,-

l,-.,-л

:la лYч1*'
-_-

11ýf2_1Z.g:* Цoku.@uk.net;оrепdаlбfi,k.";i

Iнформацiя про
чинний договiр
оренди, строк якого
закiнчуеться

-

,Щоговiр оренди ЛЪ

I' l 88 вiд l6'.0l .20l 9
Строк оренди: 2 роки З64 лнi
Дата заiiнчення iогово
Чинний орендар ма€
оренди
.ЛЪ ll88 вй 1

жавного та комунalльного майна)
аукцiону,
I]u"rио електронного
;;;r;"й1;' ;"-fi iJ#r;
"р,;,;;;;;;

пог.t*lп 2 чиЕни_м орепдарем _____
ry]:"_,р
] який його
строку, на
укладено.

Iнформацiя про об'сrсг оренди
Iнформацiя про
об'ект оренди

ерший поверх.

задо_вlльномустанi,фiзичний.""""Хffi o*i}JН!ii;r"!P-iiГrЩ;"ul
0удlвлl.

Технiчний стан об'скта зцовiльний,

BapTicTb об'екта

оренди

в HMBHocTi системи
водопостачання
,
та каналiзацii.
особових paxyHKiB, вiдкритих
уг.
зображення об'скта додаються в

|11кова BapTicTb оЪЪюч-Ър""д"
1

216 050,00 фн.(один мiльйон двiстi

Продовження табличi

Iнформацiя про наявнiсть
рiшень про проведення

iнвестицiйного конкурсу
про включення об'

до перелiку майна, що

ба.лансо5rгримувачем

погодження оргаку

управлiння

Пропоновапий строк
орепди та графiк
€ктом оренди е
пам'ятка культурноi
спадщици, щойно
виявлений об'ект
культурноi спадщини
чи його частина
Iпформацiя про
,
цlльове призначення
об'скта оренди

Iнформацiя про
аукцiон

2 роки 364

днi

uo-eкT оренди вiдповiдно ло абзацуlТ пункry
використовувати за будь-яким цlльовим призначенням,
oKDiM
визначеного договором оренди вiд 16.01.20l9
.I\b 1I88 - розмiщення

Iнформацiя про аукцiон
державЕе . пiдприемство,iПрозорро,ПlолчiЙ..'ЙрЪ.'
авторизованi
електроннi майданчики.
елекц)онн1
слпосiб проведення аукцiону: електронний
аукцiон на продовженшI
договору оренди.
визначаються на електронн
#:I"
З "з9 аУкцiону
час проведення
аукчiону встановлюсться ел
системою автоматично вiдповiдно
до вимог

змви на у{асть в електронному аукцiонi та
з зниженням cTapToBoi цiни встановлю€ться

електронною торговою системою
для кожного електронного ачкцiонч

промiжку часу

Умови оренди майна

з

io')T';";Й";6

:у:yо лня_
" IIIо пепёпw.
хвилин
LTpoK ореFди: 2 роки 364 днr
LTapToBa орендна плата дJIя:
- першого електDонного ауклiону _ 4l l7.83 грн. (без
урахув:lння
tЦВ);
19 години З0 *."n""

(!!::л:у
в uз_н

ме
.Щодатковi умови

оренди майна

146 Поря,dку вказано, ulо сmарmова opeHdHa плаmа
сmься в
ку. пере dбач е н ому пунimо,ч 5 2-'цьоzо поряd
_поряd
ку,
не MoJlce uуlпц
буmu пцJкч().к)
нuлtсчою за осmанню
о1паннЬ мiсяч!у
мiсячну opeHdHy
ipeHdHy rшапу.
ппапч,
|ц9 пр9q9вJ]суспься. Оренdна плаmа за
- сlчень 202I року склаОа€ 4Il7 zрн 83 коп,

ач а

,

п.редачl об'скта в суборендуiБiеffiБ
зzlмовнику ринковоТ -оцiнки обJекта оренди

i;,л(]Yлl:_'_.]р
компенсацlя

+9г.о_вором

N9 l8/20-ГЕ.

9l_"чiq

про надання послуг

з

згiдно з
оцiнки майна вiд 31.0З.2020

вiдшкодовус Бмансоутримувачу вифати
пов'язанi зi

:::fllтJ:ртj1:,liл_lчlнальних

поЪr,уr, .ЪЙЪпuного податку

Продовження таблицi

i
9реядар_зо1;."..
оzrлансоJлримувача.

#;оТТ.-;ЁЁ'ъfr -lffior"

r#i,,iffi###

майЕq як це передбачено

чинним

на

користь

сцt.lхуванця об'екту оренди

. \JOмеження щодо
цlльового призначення
об'скта оренди,
встановленi вiдповiдно
Iнформацiя про
умови, на яких
проводиться аукцiон

грн.
(иbHozo
uноzо внеску вспановлюепься
у

u внесок у розмiрi
за оduн мiсяць

Вимоги до орепдар"

llотенцiйний

зu*о"у

Документи,

якiро frfr

(завантахсуе) Учасник в

електроннiй торговiй

системi державного
пlдприемства

<Прозорро.Продажi> для

участi в електронних

торгах з оренди майна на

47

половuнч
17,83 ; 2 =

.Т"Ё"

;::Я;
;жнхr*_,#.}::*1y. _.:т9з__ 1
",d#ffi
лJrя участ1 в аукцtонl потенцiйций орен@
торговоI системи докчменти, визнаЪенi'
ый;ll,а;-ону Украiни
кпро оренду лержавного та комунalльног
а)).
ВiДповiдальнiсrЪ .u до"rо"iрпi;;;;;;;*
д"*уi'Jrri" несе зzцвник.

Продовження таблицi

цiнових пропозицiй тобто
еЛекrронного аукцiонч\
Вимоги до оформлення
документiв, якi повинен

ЦО

локументи, що подаються rlасникalN{и електронних торгiв повиннi
вlдповlдати вимога r. встановленим адмiнi rтратором електронноi

учасник для участi торгово'i системи державного пiдприемства <Пр<jзорЁо.ПродЙi>i.

в електронних торгах

елекцонноi торговоТ
системи державного
пiдприсмства

!одаткова iнформацiя
забезпечувальний депозит, що визначенi за результатаь.lи
розмiрах.та порядку, передбачених проектом
'передачу договору
оренди майна, опублiкованого в
про
маtна Ь
_оголошеннi
оренду у вiдповiдностi.до пункту 80 Порядку, пЁ
ра*йок, зазначений

]]"ч*,u
аукцlону

Реквiзити paxyHKiB

у_

paxyнKlB операторiв електронних
вiдкритих для сЪлiти потенцiйними op."!up""",.uрч;;й;;^;;
реестрацiйних BHecKiB за посиланням Hj cTopiHKy вебсайта
адмiнiстратора,
aлturtrrt;l
patupa, на
на якlи
якiй зазначен1 реквlзити
Dеквlзити тaжих
таких paxyHKiB
пэхчнкiп

http_s://prozoгro.sale/info/elektrorrrri-majdancЪiki-eti-lrozobpTodizhicbd2.

ре
за

]f;*Ён''#i:ъ-,,хтiж**?#ъIifri;

в нацiональнiй вшrютi:

Одержувач: ,Щеснянська районна в MicTi Киевi
державна
адмlнlстрацlя
PaxlTroK J'(! Uд 86820 l 72035524903800007.7 7 66 (дляперерахування
рес_страчiйного
:cKiB)
Банк
ачейська служба Украiни, м. Киiъ
Код згiдно з
призначення платежу: для перерахування
реестрацiйного та

одержу

Технiчнi реквiзити
оголошення

д мlж аукцlоном та аукцiоноМ iз зниженням

аукцiоном

iз

покрокового

пропозицiй

цiни

стяrr..rо..,i

l,ii7

и та п

днiв

оголошення електронною торговою системою про передачу майdа
в
оренду).
едине посилання на веб-сторiнку адмiнiстратора, на якiй € посилання
В аЛфаВiТНОМу ПОрядку на веб-стопiнкli опЬ.ru..rr,r;о- епёктflлwЕrrгл
'.лj,--л-----.--.
майданчика, якi мають

)HTaKfii данi (номер
телеФону l адреса
електронноi пошти
працrвника
ба,rансоутримувача дJuI
звернень про
ознайомлення з

Дост}п для ознайомлення з об'ектом оренди у робочi днi з 08:00 до
-бЬансоугримувач
16:00 з понедiлка по п'ятницю забезпечуе
кП
(К€руюча компаЕiя з обслуговування житлового
фонду Щесняпського
раЙону м. Киева)
Контактна особа: Сокур Вментина .Щмитрiвна
Тел. 067 555 45 52: (044

Керiвник апаратL-,_

,lкд.

ольга

MAIIKIBCbKA

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження !еснянськоi районноi
в Micfl Кисвi державноi адмiнiстпапii

вiлQltlЮ lttИ,O ol,at/ а

.

xs 6&

ОГОЛОШЕНЕЯ

про проведенЕя електропного аукцiону па продовжецня
договору оренди
Еежитлових примiщень, що знaжодяться за адресою: м. Киiв,
.rpo"n. Воподrr'rрu й**о"au*оaо,
буд,26, площею 38,28 кв. м

Орендодавець

.Щеснянська райопна

едрпоу

з7415088,
Маяковського, 29,

в

пricтi Кисвi державна

проспект Володимира
тел. (044) 546-20-7l,

мrсцезнаходження:
02225,

MicTo КиiЪ,

Балансоутримувач

Iяформацiя про чинпий
договiр оренди, с.грок
якого закiнчуеться

Строк Ьренди: 2 роки 364 днi
закiнчення iоговору: lз.04,2о2l
Зп_цчЦ оренцар мас пёр.важне право на продовження договору оренди
Jф 1216 вiд 30,11.2018; яке реалiзуеться йл"хом
й"*i
продовженЕя договору оренди вiдповi
передачl в оренду державного та
постановою Кабiнету MiHicTpiB У
питання оренди державного га
Якщо переможцем став iнший
припиняеться у зв язку rз з.кlнченням строку,
на який
:т:lу_9rylд"рем
иого укладено.
.Щата

;-.;;u;';;

Iнформацiя про об'ект оренди
Iнформацiя про об'ект
оренди
поверх.

:адо.вlльномустанi,фiзичнил.rо.С'ltiiо"tiJJТ"JJi"r'ТfНffi"чu1
оудвлl.
Технiчний стан об'екта задовiльний,.
HMBHocTi системи

ч..

канarлIзацll.

г.

особових paxyHKiB, вiдкритих

зображення об'екта додаються в

Iнформацiя про на"внББ
рlцень про проведення

iнвестицiйного конкурсу

аоо про включення об'скта
до перелiку майна, цо

Продовження таблицi

Iнформацiя про оrриrапrя

балансоlтримувачем
погодження органу
управлlння

Пропонований строк
оренди та графiк
стання об'екта
об'€ктом оренди е
пам'ятка культурноi
спадщини, щойно
виявлений об'екг
культурноi спадщини
чи його частина
Iнформацiя про цiльове
призначення об'екта
оренди

2

роки 364 днi

використовувати

за

будь-яким

признЬен;ям,

oкpiм
ц!л16щмвизначеfiог_о договором оренди вiд 30.11.2018
N9 I2lб роiмirчiiня
0лагодiйноi органiзацii на.. плоцi. що не ."пЬ!".rо"у.r"Ся
для

-

Iнформацiя про аукцiон
Iнформацiя про аукцiон

a:!}1"::,,,.:лl+:г:Ф;^"'-пiЁi"iр..пi;;ffi
електроннi майданчики.

""Ъ;;"ЁЪ;Ж;}i
ФrUРЛJtJ,,аПl

сл_осiб проведення аукцiону: електронний а}кцiон
на продовження
договору оренди,
на електронному майданчику.
,1аL, тл:l.л:l-т__цiону_в_изначаються
#::.
проведення аукцIону встановлю€ться
елёктронною торговою
системою автоматично BiLдповrдно до вимог
Порядку провЪдення
електронних аукцiонiв.
Кiнцевий строк подання зzuIви на
участь в електронному аукцiонi та
елекlронномУ аукцiонi iз зниженням
cTapToBoi'цiни встановлюеться
кожного електронно.о
:*:lТ:1"*, :_9,Р,:::т,, :,::.1лоg длlл

йцйi

Умови оренди майна

LTpoK оренди: 2 роки З64 днr

L тартова орендна плата для:

fffifi:."

еЛеКТРОННОГО аУКЦiОНУ

(Пункmом 14б Поряdку вказано,

в,
ц
!одатковi рtови
оренди майпа

-

964,10 грн. (без урахувапня

lцо сmарпова opeHdHa плаmа
поряdку, переdба"епому пункmом.52
цьоzо поряdку, йе
цэrсчою за осmанню uiсячну оренdну йоaу,
Brao"ounery
екта в суборенду
-;ft не п-;Ё;;^;""Ъо",о"

l""*,iйi

;

5лч::::зу_
договором
про iry":,,*y
надання послчг з оlriнки мяйня

ni п

пд l ? ?пlп мл

згiдно

< 1

з

Продовження таблицi

цiльового призЕачення
об'екта оренди,
овленi вiдповiдно д
п. 29 Порядку
Iнформацiя про умови,
на яких проводиться
аукцiон

продовжуеться, а саме: розмiщення благодiйноi
Ij::?:T'"
оргirнlзацп"|_:"дIl]IriЙ
на ..площi. що не використовуетЪся
для проваджеЕця

пlдприемницькоi дiяльностi

взяти_

в електроннйуЪfrfr

участь
:51--Y-P_i*,p
реесйцiйиi:;"'й;;;;;;ft
;^#.Ё;НЪ;Тir"fi iY"i;#n*'"
ня cTapTo'oт

ор."йi ;;;;i}Ъ,
грЕ.

000,00 грн.
ма1,1но_,зазначено,
розJl4lрl

u'o роз-tl,tiр ,apa'mlu'o'o

м

,Щва
сmанов

""""r r#";:#:н:::,",
сmрок opeHdu якtм

1ý2s,20.i":

Meчul

апu,

;;

;;

вспановленоi
3000,00 zрн dля

енёу dерэlсавно2о lпа Kowy+culbлolo
miйноzо BnecKy всmановлюсmься
ку, KpiM чuнно2о оренdаря, якuй
половuнu сmарmовоl opeHdHol'
zpц,

рмlни та в порядку, що визначенi

торговоi системи

державне

00 гпн (q:iilл ?л-л-,, 1/-л-.,.,", ,, tт.

л

покрокового зниження cTapToBoi
цlнових пропозицiй _ 99.
о на продовження договору оренди в
за р{ови, що BiH бере
у пропозицiю, яка с не
Вимоги до орендаря
.Щокументи, якi розмiuдус

(завантажус) Учасник в
електроннiй торговiй

системi державного
пlдприемства

l вимогам

до особи орендаря,
визначеним статтею 4 Закону Украiни (llpo
оренду державного та
комунального майна>.
lця участl в аlкцiонi потенцiйний
торговоi системи документи. визначенi статтею
опеЕпv пёhrr.DЕ
:Ренду, державного та комунального майна)).
бlдповlдalJlьнlсть за достовiрнiсть поданих
документiв несе зzulвник.

кПрозорро.ПродажЬ> для
з оренди майна на етапi
подачi закритих цiнових
пропозицiй тобто до

Вимоги до оформлення
документiв, якi повинен
Учасник для участi
електронних торгirх

що подаються утlасниками електроннri
бrлlruвlлаТи вимогаI\{, встан.о_вленим алЦнiстратором
електронноi
торговоl системи
державного пiдприемства <Прозорро..ttрод*rп.

електронноi торговоi
системи державного

пlдпри€мства

укJIадення договору оренди

в день
_пlдписання такого договору
зобов'язаний сплатити авансовйй

продовження таблицi

aYKuioHy у розмiрах iu поо"{II,^:"!едбачених
проектом
-" iЪ.ff;'riЁ:tr#
-"""j
npo
п.рЁоч *у
чЛ а -;#i*1";
-lяr.д
в оренду у
"т"_,,:_,:
},,1,1,х1,
ny"-,'
"
"1x,{1i'
:зт::,a::_::
орендодавцем у проектi такого договопv
rgкrtlзити pax}HKlB операторiв електр@
гарЙlЙЙi-rч ресстрацiйних
*:",.::":l"_:::::--1,З1"" орендарями'
вебсайта
веосмта адмtнiсmатопа
g'.iй
адмiнiстратора,- на
ня якiй
httрs://рrоzопо.sЛЬZiпrЬZбtеКt.оЙi-

-Ь'б-ri;Ъй,Т;"";;-;,ffi:
!i

{"

Реквiзити paxyHKiB

Ёъ:i, #жж;*J;[,ffiхт:;
в нацiона,тьнiй ва-ltютi:
на адмi нiстрац
i*
ýlt"j66д:р*ав
00007
(лля перерахування

i

я

7 7

)

ейська служба Украiни, м. КиiЪ
l

Iризначення платежу:. лля
п
.!1Jlл tIерерахування
реестрацiйного та

)uirriиroio

Технiчнi реквiзити
оголошення

"п""Б\а\J

----

rЧ rrvЛФlDrЛ.,l
цiн,,u
пой;fi;;.;;"#" Т,lЖI

U lruлання цlнових
1.'^жxжý::J1 120-35
;;'_1ё.:::;]iр,йт
ПРОПОЗИцiй
каленла;
епеrтппIJLлh тлл_л_л_л л__,_:lних днIв з дати оприлюднсння оголошення

р':у!"j_19-

rорговою сисiемою про

yg::i:l_"yy порядку
данi (номер
телефону l адреса
електронноi пошти
працiвника
ба,тансоутримувача для
звернень про
ознайомлення з об'ектом
)HTaKTHi

;;' ;;а;й;ff"';;

,Щоступ для о

забезпечус ба;lансоутримувач

:":"::з:-:з ::л11::т.
обслуговування

l:tххж

a-

житлового О*ду'

КП

кКеруюча

Д.Ъr"п;;ЙЖ;

ольга MAIIIКIBCЬKA

ЗАТВЕРДКЕНО
Розлорядження .Щесняпськоi
районноi

ОГОЛОШЕНIХЯ

про проведення електронного аукцiону на продовження
договору оренди
нежитлових примiщень, що знаходяться адресою:
м. кйlъ, просп. Володимира Маяковського,
буд.26, площею 29,93 кв, м

Орендодавець

Балансоу,тримувач

Iнформацiя про
чинний договiр
оренди, строк якого
закiнчуеться

Ммковського, 29, MicTo Киiв, 02225, тел. (044.1
SЦiliО-l
e-mail: vkv09@ukT.net
КП <d(еруюча
.Щесня_нського району м. Кисво>, кол е!Р
пrrп I\f,,-л-,. 2л-._л- _- -_

l,

ЧgЛерацlя

пiуерлiфтингу> -';;;;;;;""Й^УО!rruDАd

натурмьного

9

.,

-г---л-r

иого }.кладецо.

члr rryrrrrцп,e

r

у Jtз дзку lз зzжlнчеЕням

D\,-,r

с,гроку, на який

Iпформацiя про об'сrсг оренди
Iнформацiя про
об'ект оренди

Ммковського,

ZO. м-

K"i'"];""."c 0ii22

чн"..,"", tlp'qll

болодимира

оверх.

Ёil", Ё;T:"

"

",

cTaH

i.

ф

i з

и

чв

ио

.

по"С''u'iiпо

rф#JЧ;Ё;l

Ёfl#ff *,i

"r"ff

В податкЪв-iй заставi не п
з0.1

1

.2020

Проловженrrя табличi

Iнформацiя про наявнiсть
рiшснь про проведення

iнвестицiйного конкурсу

Рiшення про проведення iнвестицiйного конкурсу або про включення
об'екта до перелiку майнц що пiдлягае приватизацii, вiдсутнi.

або про включення об'скта

до перелiку майна, цо
пiдлягас приватизацiт
[нформацiя про отимання Не по,требуе
балансоl,тримувачем
погодл(ення органу

управлiння

Пропонований строк
оренди та графiк
використання об'екта
Iнформацiя про те, що
об'ектом оренди е
пам'ятка кульryрноi
спадщини, щойно
виявлений об'€кт
культурноI спадщини
чи його частина
Iнформацiя про
цiльове призначення
об'екта оренди
Проект договору

2 роки 364 днi

Об'ект оренди не вiдноситься до пам'яток культурноi спадщини, щойно
виявлених об'сктiв культ}?ноi спадlлини

Об'ект оренди вiдповiдно до абзацу 11 пункry 29 Порядку неможJIиво

використов)ъати за будь-яким цiльовим призначенням. oKpiM визначеного
договором оренди вiд 25,04.20|9 ]tlЪ 1284
розмiщення громадськоi
органiзацii на площi, що не використовуеться д'rя провадження
п iдпр!aсм ницькоi дiяльностi
.Щодаеться до оголошення про передачу нерухомого майна в оренду в
окремому файлi в ЕТС

-

Iнформацiя про аукцiоп

Iнформацiя про
аукцiон

Умови оренди майна

Електронний. аукцiон вiдбуваеться в електроннiй торговiй системi
державне пiдпри€мство <Прозорро.Продажi> через авторизованi
електроннi майданчики.

Спосiб проведення аукцiону: електронний аукцiон на продовження
договору оренди.
,Щата та час аукцiону визначаються на електронному майданчику.
Час проведення аукцiону встановлюеться електронною торговою
системою автоматично вiдповiдно до вимог Порялку проведення
електронних аукцiонiв.
Кiнцевий сlрок под {ня змви на участь в електронному а}кцiоIri та
елешронному аукцiонi iз зниженням cTapToBoi цiни встановлюеться
електонною торговою системою дJIя коrr<ного електронного аукцiону
окремо в промiжку часу з 19 години 30 хвилин до 20 години 30 хвилин
дня, що передус дню проведення електронного аукцiону,
Строк оренди: 2 роки 364 днi
Стартова орендна плата для:
- першого електронного аукцiону 689,65 грн. (без урахування
ПДВ);
(ПункmоМ 146 ПоряdкУ вказано, lцо сmарmова оренdна llllama
вuзначаеmься в поряdку, переdбаченому пункmом 52 цьоzо поряdку, апе не
може буmu нuэrсчою за осmанню мiсячну оренdну llllamy, всmановлену
OpeHdHa плаmа эа осmаннiй мiсяць оренdч
без 1 мування П[В.
Можливiсть передачi об'скта в суборенду не передбаrаеться.

-

.Щодатковi умови

оренди

мйна

Компенсацiя замовнику ринковоi оцiнки об'скта оренди згiдно

з

договором про надання послуг з оцiнки майна вiд 04.12.2020 Ns 52.
Орендар вiдшкодовуе Балансоутримувачу витрати пов'язанi зi сплатою
витрат на оплату комунirльних послуг, земельного податку пропорцiйно

плоц1 орендованих примit,lень,

електропостачання, послуги з
прибирання територii та вивiз смiтгя, охорона територii приЙiщення
булiвлi та iH. експлуатацiйнi послуги.
здiйснення невiд'емних полiпшень можливо тiльки у разi надання

Проловжоння табличi

орендодавцем письмовоi згоди на поточний

цrльового призначення
об'€кта.оренди,
встановленr вlдповrдно
до п. 29 Порядку
Iнформацiя про
),мови, на яких
проводиться аукцiон

€кт оренди може бути використаний орендарем з метою визначеною
договорl
оренди. який продовжусться. а саме: розмiцення громалськоi
у
оргilнlзацll на .. площl, що не використовуеться для провадження
пlдприсмницькоl дlяльностl.

рее
Роз

в еле_ктронному аlкцiонi, сплачуе
ки для набуЙя .rф"у уrч"rикч.
ення стартбвоi оренlriоir плати для:

яка мае намlр взяти участь

орендар): 344,83 грн.
йний орендар): 3000,00 грн.
енdу dерэlсавноzо mа комунально?о
H.mluцozo BHeclE всmановлюспься у

й
:

сmрок оренdu якuх
1379,30 zpH, але не

плаmu,

6000,00* 0,5

:

всmановленоi

З000,00 zpH iltя

eHdy dерlсавноlо mа комунмьно2о
'йноzо внеску всmановлю€mься
KpiM чuннЬzо оренdаря, якuЙ
l половuнu сmарmовоl opeHdHoi'
?рн,

рмlни та в порядку, що визначенi

торговоi системи

держaвне

грн (заldно Закону YKpai|Hu к Про

Iiili' ::.:::'rk;

а

KoulmiB у ро зм ipi 0, ] м i н i м ап ь н o''iii,iu?
"!,f"T
: ООО,Об zpi1,
9mаном на ] сiчня поmочно?о року (б000,00)рн*0,1
аукцiону за методом покрокового зниження cTapToBoii
5::::!:.:_lryliB
9_рендно1 плати та подмьшого подання цiнових пропозицiй - 99.
Чинний oDeHl]an мае
маa пепеRяжIJр
переважне право на продовження договору оренди в
.]::"::
:!_""дчр
ход
аукцlонУ
4Jлцruflу
flil
Еа
llрOловження
продовження
оренди за
договору оренди
договору
за wови,
^wлr
BiH бере
що BiH
}ъ{ови, йЬ
rIасть в такому аукцiонi та зробив заiliиту цiнову пропозицlо.
меншою, нiж
Boi орендноi плати.
"*u
орендаР повинен вiдловiдати вимог.lм дЪЪБби ор-ендаря.
сум

i i"

Вимоги до орендаря
!окум енти,

я

Ki

визначеним статтею

кOмунального майна).
розмiщр-

(заванталtуе) Учасник в

електроннiй торговiй
системi державного

пlдпри€мства

<Прозорро.Продажil>

4

Закону Украiпи кпро оренду державного та

торговоi системи документи, визначенi

сrйе.

й";irй;;;,riЬ;

оренду державного та комуЕzrльного майна>.
'з
Вiдповiдальнiсть за досто"iрнiсть поданиi докум HTiB несе зzцвник.

для

участi в електронних
торгах з оренди майна на
етапi подачi закритих
цiнових пропозицiй тобто

Вимоги до оформлення
документiв, якi повинен

окументи, що подаються у{асникаI,1и електронних

продовженrrя таблицi
в електронних торгах

електронноi торговоТ
системи державного

пlдпри€мства

.Щодаткова iнформацiя

Реквiзити paxyHKiB

укJIадення договору оренди або в день
ультатами
ру ореIrди
Uр9плу у
ореЕду
lr4цччrлrrччrr д{ч rrJru\r, ou rruрялку, на
рахунок, зазначений орендодавцем
у проектr такого договору.
ruкtstзити paxyнKlB операторlв електронЕих майданч
дJIя сплати потенцiйними орендарями - гарантiйниi' та
BHecKiB за посиланням на ciopiHliy

зазначенi реквiзити таких oaxvHKiB".оi"йr"^й'"i"iйй",r#'Нi
ШtрМZр.Йоо.rчЁziпгЪzЁt"кt.ойi-

анчика здiйснюс

перерахування

внеску на казначейськi ржунки за

в нацiональнiй вапотi:

Одержувач: flеснянська оlй_оцнq в MicTi Киевi
державна адмiнiстрацiя
Рахунок М Uд 8682О l 72'0з5524903800бOr7й;Ё;;;.р"рzж)вання

ресстрачiйного
Банк одержу
Технiчнi реквiзити
оголошення

:KiB)

ейська служба Украiъи, м. Киiъ
Код згiдно з
Призначення платежу: для перерахування
реестрацiйного та
lантiйного BHecKiB. '

cTaPToBoi цiни rа под-ui,о.о подztння
::Iry1::9_I",.Тиження
цiнових
lrропозицlИ {lU-J5 календарних днiв з дати оприлюднення
оголошення

е_лектронною
Сдине посил

алфавiтнойу

МаЙДаНЧИКа, ,лr ýldtult

пh7.rtrллfл;^-L;

нлч).

'":::::::::_:

лL,]п

oHTaKTHl данt (номер
^

телефону i а цFеса
електронноi пошти
працiвника
бмансоутримувача для м, Киева>
звернень про
ознайомлення з

Керiвник апарату

;;";;.;";;;;

ольга МАШКIВСЬкА

