
ДЕСНЯНСЬКА РАИОННА В MICTI КИ€ВI
ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

мр dfб

Про оголошення аукцiону на
продовження договору оренди

Вiдповiдно до законiв Украiни <Про мiсцевi державнi адмiнiстрацii'>>,

кПро оренду державного та комунального майна), Порядку передачi в орен,ry

державного та комун€tльного майна, затвердженого постановою Кабiчеry
MiHicTpiB УкраТни вiд 03 червня 2020 року J\! 483 <,Щеякi питаши оренди

державного та комунального майна>, рiшення КиiЪськоi MicbKoi рали вiд
2З липttя 2020 року ]ф 50/9129 <Про деякi питЕlння оренди комуна.ltьного майна

територiа.пьноi громади MicTa Киево> та враховуючи iпформацiю
балансоутримувача комунального пiдприемства <керуюча компанiя з

обслуговування житлового фонду ,Щеснянського району м. Киева> вiд

01.04.2021 Np 46-1272:

1. Оголосити аукцiон, за результатами якого чинний договiр оренди

Еежитлових примiщень загЕIльною шIощею 55,50 кв. м, що знаходять(j;r за

адресою: м. Киiв, вул. Закревського Миколи, 2l, може бути продовжений з

iснуючим орендарем - фiзичною особою-пiдприемцем Ястреб Оленою

Василiвною або укладений з новим орендарем.

2. Затвердити текст оголошення про проведення електронного аукцiону
на продовження договору оренди нежитлових примiщень, якi знаходяться за

адресою: м. КиiЪ, вул. Закревського Миколи, 21, площею 55,50 кв. м, що

додаеться.

3. Балансоутримувачу - коNlун€rльному пiдприемству <Керуюча компЬнiя
з обслуговування житлового фонду .Щеснянського району м. Киева>

невiдкладно повiдомити чинного орендаря про проведення електронЕого

аукцiону.

19. оц. Аю"lf
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4. Вiдцilту з питань майна комун€lльноi власностi .Щеснянськоi райоцЕоi вMicTi Киевi державноi адмiнiстрацii' розмiстити оголошення про проведеншI
ення договору оренди нежитлов!rх
м. КиiЪ, вул. Закревського Миколи, 21,
iй системi.

5, Вiддiлу бухгалтерського облiку та звiтностi .Щеснянськоi районноi вMicTi Киевi державноi адмiнiстрацii Ъ y".u*roun"HoMy порядку, провестиперерахування коштiв, що надiйдуть вiд оператора електронного майданчика таорендаря.

6, Контроль за виконанIlям цього розпорядження покJIасти на заступникаголовИ .Щеснянськоi Райоцноi в MicTi Ки 'i д"рiч""оi адмiнiстрацii В. Сюра.,

В. о. голови IринаАЛеКСееНКО



ЗАТВЕРДКЕНО
Розпорядження,Щесrrянськоi районпоi
в MicTi Киевi державноi адмiнiсmаuii

"i 
дý,е hhлi аЦ |ll. х, l /€---------|

ОГОЛОШЕННЯ
про проведення електропного аукцiоку на продовження договору оренди

не:китлових примiщень' що знаходяться за адресою: м. КиiЪ' вул. Закревськй й"*опи, буд.2.1,,
площею 55,50 кв. м

Фiзична особа-пiдпрйыйi Яй
.Щоговiр оренди Nэ 1048 вiд 06.0

олена
.20l 8

Строк оренди: 2 роки 364 днi
.Щата закiнчення

З_rччч1 ор.од9q родовження договору оренди
N9 1048 вiд 06.0 шляхом участi в ayriчioHi на
продовження договору оренди вlдп до умов пункту 149 Порядку
передачl в орендУ державного та комунаJIьного майна, затвердженого
постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 03.06.2020 Nч 483 <!еякi
питаннЯ оренди державНого та комунаЛьного майна> (далi - Порядок).
Якщо перемоЖцем cT.lB iНший 1"rасниК електронногО iукцiону, ДЙ"iр
з чинним орендарем припинясться у зв'язку iз закiнченням строку. на

Uo.eKT оренди знllходиться за адресою: вул,
м. Киiв, iндекс 0221'|
Загальна площа; 55,50 кв. м.
Корисна площа: 55,50 кв. м.
Частина нежитловоi булiвлi. перший поверх.
l ип оо скта: нежитловl примlщення
вхiд 

. 
в примiщення 

_ 
загальний. Стiни, фундамент, перекритгя в

lадовiльному cTaнi, фiзичний знос вiдповiдае TepMiHy еiсплуатацii
булiвлi.
Технiчний стан об'еюа задовiльний, в HMBHocTi системи
електопостачаннJl, водопостачаннятаканалiз ii.
Об'екг оренди не мае окремих особових paxyHKiB, вiдкри,гих
постачмьникalми комчнальних послчт.
lIоверховий план та фотографiчнi зображен я об'екта додtlються в
окремому файлi в ЕТС.

якии иого

Вп заставl не

Рiшення про проведеЕЕя iнвестицiйного конкурсу або про вкJIюченIUI

Орендодавець ,Щеснянська раЙонЕд в MicTi Кисвi державна адмiнiстрацiя, код
сдрпоУ 37415088, адреса: проспект Володимира Маяковського, 29,
MicTo КиiЪ, 02225, те4. р44) 546-20-,71, e-mail: vkvO9@ukr.net

Балансоугримувач КП <Керуюча компацiя з обслуговування житлового фопду
!еснянського району м. Киева>>, код сДрпоУ 39605452, адреса:
вул. Миколи Закревського, буд. 15, м. КиiЪ, iндекс 02217, тел. (044) 546
39 1 7, e-mail: vdsokur@uk.net; оrепdа1 6@ukr.net.

Iнформацй про
чинний договiр

()ренди, строк якого
закiнчуеться

Iнформацiя про
об'скт оренди

Ринкова BapTicTb станом наЗ1.0|.2021- l l03 200,00 (один мiльйон сто
тисячi двiстi грн. 00 коп.) грн. без

Iнф,орц*;' про наявнiсть
pl шень про проведення

iнвестицiйного конкурсу
про включення об'

до перел iKy майна, що

об'скта до перелiку майнq що пiдлягае приватизацii, вiдсутнi.

загальна iнфопмапiя

, rнQOрмацrя про оо,скт оренди

BapTicTb об'екта
оренди



Продовження таблицi

Iнформацiя про
оlримання

балансоуцимувачем
погодження органу

управлiння

Fle потребуе

2 роки 364 днiПропонований строк
оренди та графiк

використання об'екта
lнформацiя про те, що

об'ектом оренди е
пам'ятка культурноi
спадщини, щойно
виявлений об'ект

ltульryрноi спадщини
чи його частина

UO-eKT оренди не вiдноситься до пам'яток кульryрноТ спадщини, щойно
виявлених об'ектiв кульryрноi спадщини

Irtформацiя про цiльове
призначенrrя об'екта

оренди

Об'ект оренди 
"iлпо"використовувати за будь-яким цiльовим прнзначенням. oKpiM визначеного

договором оренди вiд 06.08.2018 JtIs 1048 - для розмiщення пунктiв
доочищеннЯ та продажу питноТ води - 4,70 кв.м; розмiщення офiсних
примiщень - 16,30 кв.м; розмiщення суб'ектiв Й.подчро"чпr", що
цiйснюють побутове обслуговування населення - 34,50 кв.м.

Проект договору

11лектронний аукцiон в
державне пiдприемство
електроннi майданчики.

уваеться в електроннlй торговiй системi
кПрозорро.Продажi> через авторизованi

ЛОДа€ТЬСЯ.ДО оголошення про передачу нерухомого майна в ореrulу в
окремому файлi в ЕТС

спосiб проведенш аукцiону: електронний аукцiон на продовження
договору оренди.
,Щата та час аукцiонУ визначаються на електронному майданчику.час проведення аукцiону встановлюсться електронною юрговою
систомою автоматично вiдповiдно до вимог Порялку проведення
електронних аукцiонiв.
кiнцевий строк подання заяви на участь в електронному аукцiонi та
електронному аукцiонi iз зниженням стартовоТ цiни встановлюеться
електронною торговою системою для кожного електонного аукц',)ну
окремо в промiжку часу з l9 години 30 хвилин до 20 годЙни 30 хвилин'днi,
шо пепелvе лнlо ппatАепсннg о.,,,,,iл,^,

Iнформачiя про
аукцiон

)/мови оренди майна
го електронного аукцiону - 5 417,94

комунtulьно?о зtайна l(Ha пidсmавi' r":ЖZr"::::фr"!::r::";:"rr:;
проdовэtсення dоеовору оренйюi сmавкч dо puHKoBoi' варmосmi об'екmа

нена
lпа

мiся

,Щодатковi умови
оренди майна

lчlожливlсть передачl об'екта в суборенду не передбачаеться.
Компенсацiя замовнику ринковоi' оцiнки оЪ'скта оренди згiднБ з
договором.про надання послуг з оцiнки майна вiд 09,02.202I м 07.
Uрендар вlдшкодовус Балансоутримувачу витати пов'язанi зi сплатою
витрат на оплаry комунальних послуг, земельного податку пропорцiйно

електропостачаннrl, послуги з
я, охорона територii примiщення

орендодавцем письмовоi згоди на ""#iТ#Ъr#l'Ж"''-f#' T#::lорендованого майна, як це передбачено чинним законодавством.



Продовження табличi

Орендар здiйсню
балансоутримувача.

страхування екту оренди на користь

не

. Обмеженнi щодо-
цlльового призначенЕя

об'екта оренди,
встаповленi вiдповiдно

до п. 29 Порядку

Об'ект орен
визЕаченою у д
РОЗмiщення пунктiв
розмiщення офiсних

Iнформацiя про
умови, на яких

lrроводиться аукцiон

внесок - сума KotumiB у розмiрi
всmановленоi' спаном на I сiчня l
600,00 zpH).
Кiлькiст_ь KpoKiB аукцiону за метод(
орендноl плати та подальшого пода
Чинний орендар мас переважне пра]
в ходr аукцlону на продовження доI
участь в такому аукцiонi та зробив :
менщою. нiж позмiп cTanToBoT пrr.r.,

ь в електр_онному ayKuioHi. сплачус
ки для наоуття статусу учасника.
ення стартовоi орендноi плати дrя:

8,97 грн.
: l0 835,88 т:^н.
mа комунмьноzо

нпluноzо внеслу всmановлюепься у
на;

якllх

bHozo
2ан m l uH о?о в н е cky вс lпановл юсmься
ояOху, KpiM чuнно?о оренdаря, якuй,Mlpl половuнu сmарmово[ opeHdHoi'
2 708,97 zpH,

термiни та в..порядку, що визначенi
,ol торговоl системи державне

iO0,0O ,р, (зzidно Закону YKpaiHu
vунально?о майнал рессmрацiйнuй
U, l мiнiмальноi заробimноi' плumu,
lоmочноzо року (6000,00 zpH*0,1 =

)м покрокового зниження стартовоi
Lння цiнових пропозицiй - 99, 

-

во на продовження договору оренди
,овору оренди за р{ови, що BiH бере
lакриту uiHoBy пропозицiю, яка с не
лноl ппяти

Еlимоги до орендаря )в.lдати вимогам до осоОи орендаря,
эаiЪи <Про оренду державного тавизначеним статIею 4 Закону Ук1

комунilльного майна>.
| Докумекги, якi розмiш.lус

(з;tвантажуе) Учасник в
електроннiй торговiй
0истемi державного

пiдприемства
<Прозорро.Продажi> для

участi в елекгронних
тор

е,

цlн| 
iцое l

,Щ.пя участi в аукцiонi

даЕих документiв несе змвник.

Влtмоги до оформлення
доl<ументiв, якi повинен

надати Учасник для участi
в елOктронних торгах
е.rекгронноi торговоi
системи державного

пlдприемства
<IIрозорро.Продажi>

локументи, що подаються учасниками електронних торгiв повиннi
вlдповlдатИ вимогzlм, встановлениМ адмiнiстраторОМ еЛеК'ТРО.:tlОi
торговоi системи державЕого пiдприемства uПроЪорф.Продажi>i.



I(ерiвник апарату

Продовження таблицi

ольга МАШКIВСЬкА

Щодаткова iнформацiя

Реквiзlrги paxyHKiB

о укJIадення договору оренди або в день такого договору
переможець електронного аукцiону зобов'язаний сплатити авансовий
внесок та забезпечувыrьний депозит, що визпачонi за результатiмиаук порядку, передбачсних
оре аного в оголошеннi проре п}ткту 150 Порядку, па

2.
анчика здiйснюс перерахування

реестрацiйного та (або) гарантiйного внеску на казначейсьii рахунки за
такими реквiзитами: в нацiонмьнiй валютi:

Одержувач: !еснянська районна в MicTi Киевi державна
адмlнlстрацlя

Рахунок JФ UA 868201720З 552490З80000't7766
Б_анк о4ержувача: ,Щержавна казначейська служба УкраiЪи, м. КиiЪ
Код згiдно з С!РПОУ З7415088
При.значення платежу: для перерzrхування реестрачiйного та

гарантlиного BHecKlB.
Технiчнi реквiзити

оголошення
Перiод мiж. аукцiоном та аукцiоном iз зниженням стФтовЛ цйГ
аукцlоном lз зниженням cTapToBoi цiни та аукцiоЕом за методом
покрокового зниження cTapToBoi цiни та пода,тьшого поданIш цiнових
пропозицiй (20-35 календарних днiв з дати оприлюднення оголошеннJl
еJIекц)онною тОрговою системОю про передачУ майна в оренду).
едине посилання на веб-сторiнку zuiмiнiiтратоЪа, на якiй ё посЙлання в
алфавiтному порядку на веб-стор'

tioHTaKTHi дшri (номер
телефону i чдреса

електронноi пошти
працlвника

бIuансоутримувача для
звернень про

озtrайомлення з
об'екгом оренди

.Щоступ для ознайомлення з об'ектом оренди У робочi днi з 08:00 до
16:00 З понедiлка по п'ятницю забезпечуе балансоутримувач КП
(Керуюча компанiя з обслуговування житлового фонду ,Щеснянського
району м. Кисва>

Контактна особа: Сокур Ва;lентина .Щмитрiвна
Тел. 067 555 45 52.. (04q 546 39 \7.


