ДЕСНЯНСЬКА РЛЙОННА В MICTI КИ€ВI
ДЕРЖАВНА АДМIШСТРАЦIЯ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Ns
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Про оголошення аукцiону на
продовження договору оренди

Вiдповiдно до законiв УкраiЪи <Про мiсцевi державнi адмiнiстрацii>,
<про оренду державного та комун.lльного майна>, Порядку передачi в оренду
державногО та комуЕшIЬного майна, затвердженого постановою Кабiнеry
MiHicTpiB УкраiнИ вiд 03 червня_2020 р:ку N9 483 <.Щеякi питанЕя оренди
державного та комунаJIьного майЕzD), рlшення КиiЪськоi MicbKoi ради вiд
2з лиrпя 2020 року Ns 50/9129 кпро деякi питання оренди комунального майна
територiальноi громади MicTa Киева> та враховуючи iнформачiю
балансоутримувача Управлiння освiти ,щеснянськоi районноi в MicTi Киевi
державноi адмiнiстрацii вiд l 6.02.202
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l.

Оголосити аукцiон, за результатами якого чинний договiр оренди
нежитлових примiщень заг€rльною площею 42,10 кв. м, що знаходяться за
адресою: м. Киiв, вул. Кубанськоi УкраiЪи, З3-А, може бути продовжений з
iснуючим орендарем - товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю (Центр
розвитку дитини <Iндиго> або укладений з новим орендарем.

2. Затвердити текст оголошеннJl про проведення електронного аукцiону
на продовження договору оренди нежитлових примiщень, якi знаходяться за
адресою: м. Киiв, вул. Кубанськоi Украiни, 33-А, площею 42,10 кв. м, що
додаеться.

З. Балансоутримувачу - Управлiнню освiти ,Щесвянськоi районноi в MicTi
Киевi державноi адмiнiстрацii невiдкладно повiдомити чинного орендаря про
проведення електронного аукцiону.
4. Вiддiлу з питань майна KoMyHarrbHoi власностi .Щесrrянськоi районноi в
MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii розмiстити оголошеЕня про проведення
електронного аукцiону на продовження договору оренди нежитлових

примiщень, що знаходяться
площею 42,10 кв. м в ел

5. Вiддiлу
MicTi Киевi державноi
перерахування коштiв, що

адресою; м. Киiв, вул. Кубанськоi УкраiЪи, 33-А,
1и торговlи систем1.

облiку та звiтностi ,Щеснянськоi районноi в
в установленому порядку, провести

вiд оператора електронного майданчика та

орендаря.
6. Контроль за
голови .Щеснянськоi

В. о. голови

цього розпорядження покласти на заступника
i в MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii В. Сюра.

Iрина

АЛСКССеНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження fl еснянськоi районноi
в MicTi Кисвi лержавноi ммiнigцэцtii
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оголошЕнtIя

про проведеЕня електронного аукцiону на продовжепня договору оренди
нежитпових примiщень, що знаходяться за адресою: м. Киiв, вул. Кубанськоi УкраiЪи, буд. 33-А,
площею 42,10 кв. м

Загальна iнформацiя
Орендодавець

в

MicTi Кисвi державна адмiнiстрацiя, код
проспект Володимира
мiсцезнаходження:
еДРПОУ 37415088,
Ммковського, 29, MicTo Киiв, 02225, тел. (044) 546-20-71, e-mail:

,,Щеснянська районна
vkv09@ukr.net

Балансоутримувач

Управлiння освiти ,Щеснянськоi районноi в MicTi Киевi державноi
адмiнiстрацii, код еДРПОУ 37501684, адреса: вул. Миколи
Закревського, буд, 15-А, м. КиiЪ, iндекс 022|7, тел. (044) 546 67 80,
e-mail: uo ruodesn@ukr.net

Iнформачiя про
чинний договiр
оренди, строк якого
закiнчуеться

Товариство з обмеженою вiдповiда.гtьнiстю KI{eHTp розвитку дитини
<Iндиго> - чинний орендар.
,Щоговiр оренди Nч 1008 вiд 03.05. 2018 року
Строк оренли: 2 роки 364 днi
.Щата закiнчепня договору: 01.05.202l
Чинний орендар мае переважне право на продовження договору оренди
N9 1008 вiд 03.05. 2018 року. яке решliзуеться шляхом участi в аlтсчi91,1_i
на продовження договору оренди вiдповiдно до 1TloB пlвкту 149
Порядку передачi в оренду державного та ком},наJIьного майна,
затвердженого постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 0З. 06. 2020
року JФ 483 <.Щеякi питання оренди державного та комунirльного мйна>
(дыri

- Порядок).

Якщо перёможцем став iнший учасник електронного аукцiону, договiр з
чинним орендарем припиняеться у зв'язку iз закiнченням строку, на який
його укладено.

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

Об'ект оренди знаtходиться за адресою: вулиця Кубансько'I УкраiЪи,
буд. 33-А, м. КиiЪ, iндекс 02156.
Зага.пьна площа: 42,10 кв. м.
Корисна площа: 42,10 кв. м.
Частина залiзобетонноi будiвлi, перший поверх.
Тил об'скr а: нежитловi примiщення.
вхiд в примiщення загмьний. Стiни, фl,tlлаlrлент, перекриття в
задовiльному стшi, фiзи.*rий знос вiдповiдае TepMiHy експлуатацii
будiвлi.
Технiчний cTilн об'екта задовiльний, в наявностi системи
електропостачання, теплопостачання, водопостачання та каналiзацii.
Об'ект ореЕди не мас окремих особових paxyHKiB, вiдкритих
постачальникаlI,1и комунаJIьних послуг.

Поверховий план та фотографiчнi зображення об'екта додаються
окремому файлi в ЕТС.
В податковiй заставi не перебувае та пiд арештом не знжодиться.

в
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Ринкова BapTicTb об'екта оренди станом на 30.1I.2020 - 774 000,00 (ciMcoT
сiмдесят чотири тисячi грн. 00 коп.) без 1рахування ПЩВ.
оренди
Iнформачiя про наявнiсть Рiшення про проведен я iнвестицiйного конкурсу або про вкJIюченIIя
рiшень про проведення
об'екта до перелiку майна, що пiдлягае приватизацii, вiдсlтнi.
iнвестицiйного конкурсу
лбо про вмючення об'екта
BapTicTb об'скта

до перелiку майна, що
пiдлягае пDиватизацiт
[нформацiя про отриманнJI Не потребуе

балансоутримувачем
погодження органу
управлlння
Пропонований строк
оренди та графiк
використання об'€кта
Iнформацiя про те, що
об'ектом оренди с
пам'ятка кульryрноТ
спадщини, щойно

2 роки 364 днi

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

виявлений об'ект

кульryрноi спадцини чи
його частина

Iнформачiя про
цiльове призначення
об'екта оренди
Проект договору

Об'ект оренди вiдповйно до абзацу 11 пJнкту 29 Порядку неможливо
використовувати за буль-яким цiльовим призначенням. oKpiM
визначеного договором оренди вiд вiд 0З.05. 2018 року N9 1008
розмiщення суб'ектiв господарювilння. якi провадять дiяльнiсть у сферi

освiти, KpiM квалiфiкованих приватних наlвча:Iьних закладiв.
.Щодаеться до оголошення про передачу нерухомого майна в оренду в
oKDeMoMy файлi в ЕТС

Iнформацiя про аукцiон
Iнформачiя про
аукцiон

Умови орепди майна

Електронний. аукцiон вiдбуметься в_електроннiй торговiй системi
державне пiдприемство кПрозорро.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 Порядку проведення
електронних ayKuioHiB.
Кiнцевий строк подання заяви на участь в електоЕному аукцiонi та
електронному аукцlон1 1з зниженням стартово1 цlни встановлюеться
електронною торговою системою дJIя кожного електронного аукцiону
окремо в промiжку часу з 19 години 30 хвилин до 20 години 30 хвилин
дня. що пеDедуе дню пDоведення електDонного ачкцiонч.
Строк оренди: 2 роки 364 днi
Стартова орендна плата для:
першого електронЕого аукцiону
74'1,16 грн. (без }рчжування
ПДВ);
(Пункmом 146 поряdку переdачi в оренdу dерэtсавноzо mа комунфlьноzо
майна зазначено, uр сmарmова оренdна плаmа вuзначасmься в поряdку,

-

.Щодатковi умови

оренди майна

-

переdбаченому пункmом 52 цьоzо поряdку, aпle не nto)tce буmu нuэtсчою за
осmанню мiсячну opeHdHy пцаmу, всmановлену dozoBopoltl, lцо
проdовэtсуеmься, OpeHdHa плаmа за осmаннiй мiсяць оренdu сiчень 202]
склаdае 747 zрн 1б коп. без wахування ПДВ);
Можливiсть передачi об'екта в суборенду не передбачаеться.

Компенсацiя зzrмовнику ринковоi оцiнки об'екта оренди згiдно

з

договором про надання послуг з оцiнки майна вiд 24,12.2020 Ns 24/12-20.
орендар вiдшкодовус БалансоутDичвачч витDати пов'язанi зi сплатою

Продовя<ення таблицi

витрат на оплату комунilльних послуг, земельного податку пропорцiйно

площi ореЕдованих примiщень,

електропостачання, послуги з
прибирання територii та вивiз смiття, охорона територii примiщення
булiвлi та iH. експлуатацiйнi посл}ти.
Здiйснення невiд'емних полiпшень можJIиво тiльки у разi надання
орендодавцем письмовоi згоди на поточний та./або капiтальний ремонт
орендовzlного майна, як це передбачено чинним законодавством.
Орендар здiйснюе страхування об'екту оренди на користь
Обмеження щодо
цiльового призначення
об'екта.оренди,
встановленt вlдповlдно
до п. 29 Порядкч
Iнформачiя про
умови, на яких
проводиться аукцiон

балансоутримувача.
оренднi канiкyли - не передбаченi.
Об'ект оренди може бути використаний орендарем з метою визначеною
у логоворi оренди, який продовжуеться, а саме: розмiцIення, суб'ектiв
господарювання, якi провадять дiяльнiсть у сферi освiти, KpiM
квалiфiкованих приватних навчальних закладiв.

Особа, яка мае HaMip взяти участь в електронному аукцiонi, сплачус
реестрацiйний та гарантiйний внески дJul наб}"ггя статусу учасника.
Розмiр мiнiма,rьного кроку пiдвищення cTapToBoi орендноi плати для:
- аукцiону - 7,47 rрн (1Yо);
Розмiр гарантiйного внеску (чинний орендар): 373,58 грн.
Розмiр гарантiйного внеску (потенцiйний орендар): 3000,00 грн.
Пункmом l47 Поряdку переdачi в оренdу dерэюавноео па KoMyHMbHozo
майна переdбачено, tцо розмiр zаранmiйноzо внеску вспановлюсmься
вidповidно do пункmу 58 цьоzо Поряdку, KpiM чuнноzо оренdаря, якuй
сrшачу€ zаранmiйнuй внесок у розмiрi половuнu сmарmовоi ope+dчol'
плаlпu зо оduн мiсяць 717,]6 : 2 : 37З,58 zpH,
Пун_кmом 58 Поряdку переdачi в opeld2 dержавноzо mа комунмьно2о
MauHa зазначено, lцо розмlр zapaumluцoeo внеску всmановлю€mься у
розмiрi сmарmово| ope\dHol ппаmu на:
,Щва мiсяцi dля об'екmiв opeHdu, пропонованuй сmрок оренdu якtм
сmановumь Bid оdноео do п'яmu poKiB (717,1б +2 :1494,32 zpH,), ale не
менut як 0,5 MiHiMa|lbHoi' заробimно| плаmu, всmановленоi сmаном на
] сiчня поmочноzо року ( 6000,00 * 0,5 :3000,00 zpH.)
Гарантiйний внесок сплачусться у термiни та в порядку. що визначенi

Регламентом роботи елек,гронноi торговоi системи державне
пiдприсмство

к

Прозорро.Пролажi>.

Розмiр реострацiйпого внеску: 600,00 грн (зzidно Закону YKpatHu к Про
opeHdy dержавно?о mа комунально?о майнал рессmрацiйнuй внесок сума кошmiв у розмiрi 0,1 мiнiмrъ|ьноi' заробimноl' ппаmu, вслпановленоi
спаном на ] сiчня поmочноzо року (б000,00 zpH*0,1 : 600,00 zpH),
Кiлькiсть KpoKiB аукцiону за методом покрокового зниження cTapToBoi

Вимоги до орендаря
.Щокументи, якi розмiщуе

(завантажуе) Учасник в
електроннiй торговiй
системi державного

пiдприемства

<Прозорро.Продажi>

для

участi в електронних
торгах з оренди майна на

етапi подачi закритих
цiнових пропозицiй (тобто
до електронного аукцiону)

орендно'i плати та подальшого подання цiнових пропозицiй - 99.
Чинний орендар мас переважне право на продовження договору оренди в
ходi аукцiону на продовження договору оренди за умови, що BiH бере
участь в такому аукцiонi та зробив з.lкриту цiнову пропозицiю, яка е не
меншою. нiж розмiр стартовоi орендноi плати,
Потенцiйний орендар повинен вiдповiдати вимогilм до особи орендаря,
визначеним статтею 4 Закону Украihи кПро оренду державного та
комунального майна).
.Щля yracTi в аукцiонi потенцiйний орендар мас подати до електронноi
торговоi системи документи, визначенi статтею 13 Закону Украiни <Про
оренду державного та комунального майна>.
Вiдповiдальпiсть за достовiрнiсть поданих документiв несе зtlявник.

Продовження таблицi
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торгlв
Вимоги до оформлення
,Щокуrпленти, що подаються учасникаN{и електронних
електронItоl
адмlнlстратором
докумеюiв, якi повинен вiдповiдати вимогам, встановленим
<Прозорро,Продажi>,
пiдприемства
надати Учасник для участi торговоi системи державного
в електронних торгах
повиннr

електронноi торговоТ
системи державного

пiдприемства

кПрозорро.Продажi>

Додаткова iнформацiя

:

;
::: _:: :::::-Ii1кUr
U лUr UБUPJ
укладення договору оренди аОо в день пlдписання
авапсовий
сплатити
переможець електронного аукцiону зобов'язаний
За
визначеНr
РеЗУЛЬТаТi \,tИ
внЪсок та забезпечува:rьНий депозl т, що
вору оренди
avKrrioнv v позмiDах та поряд
В ОРеНДУ У
ьiайна, Ьпублiкованого в
зазначении
вiдповiдностi до

,Що

ог
пуцкту

Реквiзити paxyHKiB

реквiзити таких paxyHKiB htФs://рrоzоrrо.Sаlе/iпtо/еlекtrопп-mаJоапспlкl-

такими Dеквlзита]\{и:
'_ в нацlональнlи ваJlютl:
одержувач: .Щеснянська рйонна в Micтi Киевi державна адмiнiстрачiя
PaxvHoK Ns UA 868201720з55249038000077766
b*i. од"рrоуuu"а: ,Щержавна казначейська служба Украiни, м, Киiв
Код згiдно з еДРПОУ 37415088
При.значення платежу: дJIя перерахувiшня реестрацiйного та
гапzrнтrиного BHecкlB

Технiчнi реквiзити
оголошення

KoHTaKTHi данi (номер
телефону i адреса

електронноi пошти
працiвника
балансолримувача дtя

звернень про
ознайомлення з об'ектом

оренди

Тфбд-rЫ
ауiцiоном

ауiПйном та аукцiоном , i: ,lrч::::у cтapToBot цlни,
знижонням стартовоi цlни та аукцlоном за методом

iз

покрокового зниження cтapToBol
пропозицiЙ (20-35 календарних д
електронною торговою систем
единё посилання на веб-сторi
а",rфавiтному порядку
майданчика, якi MaroTb
DrоzогrоDrоdаzhiсЬd2.
з об'сктом оренди у робочi днi з 08:00 до 16:00
Досrу" дл"
".rайо""ення
з понедiлка по п'ятницю забезпечуе балансоутримувач об'екта
Управлiння освiти Деснянськоi районноi в MicTi Киевi державноi
адмiнiстрачiТ.

Контактна особа: керiвник фупи облiку орендних вiдносин
IHHa Борисiвна (044) 545-26-1 1

Керiвник апарату

-

Фадеева

Ольга MAIIIКIBCЬKA

