
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

/8+

Про оголошення аукцiону на

продовженЕя договору ореЕДи

Вiдповiдно до законiв Украiни

<Керуюча компанrя з

району м, Киево> вiд

|1.0з.202| Ns 46-1052:

l. оголосити аукцiон, за результатами якого чинний доювiр оренди

Еежитлового примiщепня загальцою

з новим орендарем,

2. Затвердити текст оголошеЕня

на продовження договору оренди

чдр.Ъоrо, м. Киiв, проспект Маяк

що додасться.

3. Балансоутримувачу - комуна

з обслуговування житлового фо"

невiдкладно повiдомити чинного о

ayKIrioнy.



електроЕного аукцiо

примiщення, яке

Володимира,29, пл ;,6Ы-". * в ЁлекrроннiИ торговiй системi,

ь майна колtуцальноi власностi ,Щеснянськоi районвоt в

ioЙ"i.r.o,i розмiстити оголошення rР" 
:З_"_"_l:l}

на продоu*aпп" договору оренди 
_ 
нежитлового

,"." .u' адресою: м, Киiв, проспект Маяковського

рського облiку та звiтностi .Щеснянськоi районноi в

iдмiнiстрацii в установленому порядку,_:ry::::

HIUIM цього розпоряджеЕня покJIасти на заступника

i" "i*i КисЪi державноi адмiнiстрацii В, Сюра,

4. Вiддiлу з

MicTi Киевi державноi

5. Вiддiлу

6. Контроль за

голови .Щеснянськоi

В. о. голови

MicTi Киевi
що iчдifuуЪ" вiд оператора електроЕного майданчика та

перерахування
орендаря.

Iрина АЛеКСССНКО



ЗАТВЕРДКЕНО
р
в
в

ОГОЛОШЕННЯ
про проведення електроппогlо аукцiону на продов2кенвя договору ореЕди

нежитлового примiщення, яке знаходитьлся за адресою:

м. Киiв, проспект Воло;"ьliрu й-*о""ького,29, плоц9ю 2,00 кв, м,

i;#il;-"',;] ;ъ,;i.,;';;;^,-о;;i, "n,,--, 546_20-7 1, e-mail:
Орендодавець

Балансоутримувач

бiзичн 

-а 
особа пiдприемець Колодlй uлег

9.2018

21

майна> (лмi - Порялок).
якщо переможцем став iпший уrасник *_"I1,o.:*:'9 .?11лЦ191{:

,чЪЙ"iр з чинним орендарем при Iиняеться у зв'язку iз закlнченЕям

iГбормашiя про чинний

договiр оренди, строк
якого закiнчусться

Iнформачiя про об'скт оренди

овъкт орыди знаходьься за адресою: проспект

йЬ*Б..оirо.о,29, м. Киiв. iндекс 02225

Зага.гtьна площа: 2,00 кв, м,
Кооисна площа: 2,00 кв. м.
Ччёr""ч нежитловоi будiвлi, перший поверх,

Тип об'екта: нежитлове примlщення,
ВЫ;t;;;йЙення.загйьниИ, Стiни, фунламент, перекриття в_

заловiльному cTaHi, фiзичний знос вiдповiдас TepMiHy експлуатац1l

будiвлi.iЁi"Ъ"Я стаЕ об'скта задовiльний, в нмвностi____ч:]_:y"

"поrропо"rчrоння,,геплопостачапня, 
водопостачання т.а каналlзацl1.

бб'uй ор"rд' ве мае окремих особових рах}цкlв, вlдкрг],их

постачЕIльниками комунальних .по9луг:
iiЪ.йй;;;an-iu iРото.рабiчнi зображен я об'екга додаються в

.,,.rronn.ru rhайлi в ЕТС.окремому Фаилl в Er L.
Il пп пяткпвiй Tacтaвl l,te

Iнформацiя про об'ект
оренди

54 200,00 (П'ятдесят



Проловженвя табличi

у або про включення

об'екта до перелiку майЕа, що пiдлягае прив ацii, вiдс}тяi,
рiшень про проведення

iнвестицiйного конкурсу
або про включення об'екга

ло перелiку майна, що

Не потребуеIнформачiя про отримання
балансоутримувачем
погодл{ення органу

2 роки 364 лнiПропонований строк
ореЕди та графiк

pHoi спадщини,

сктом оренди €

пам'ятка кульryрноt
спадщиви, щойно
виявлений об'ект

культурноi спадщиЕи
чи його частина ожJlиво

oKDiM

l.lИЗttаЧ'П.,r v АvrvЦvНvjl -i",J"ari", 
що вiдпускають продовольql

розмiщення торговельних {

Ьбормачiя про цiльове
призначення об'екга

орендr

Iнформачiя про аукцiоЕ

елЬктроннi майданчики. .

спосiб провелення аукцlону: електронний аукцiон на продовження

ону визначаються на електр
аукчiону встановлюеться

системою автоматично вiдповiдно до вим

я заяви на
iз знижен

електронною торговою системою д

окреЙо в промiжку часу з l9 годинl 
----л-л л..,...iл,..,

-нформацiя 

про ayKuioH

трок оренди: 2 роки
Стартова орендна плата для:

- першого електронного аукцiону - 454,t 1 грн, (без 1рахування

lUЕ);
rffu1i.o, 146 Поряdку вказано, lцо оренdна плаmа

Ё;;;;;;;;";;"";;;;Ы n/iiЫao"*,i,y 2 цьоео поряёку,

Ы-i ,i io*" буЙч нilа,сuбю за осmан _ opeHdHy пааmу,

1i^oioiiii,y OozoBopoM, u1o проdов,лкусmься, ,Оренdна 
плаmа за

оспаннiй мiсяць ореноч -'Ь,рЬЬ"о 2d2t склаdаё 154,11 zрн, без

урахування П,ЩВ,

Умови оренди майна

iЬffi;Ъ;,fi 
';"Й;;й ;йо,iо1 Ъцl"к" об' ёкта 

_ 
орнди згiдн" з

договором про надання посЙ з оцiнки маlу тg9:g T:,I,"j,U, 
",ffi;;Jp*';ifi;;;Ы; 

"ЬЬiп,оуiр,"увачу витати 
_ 

пов'язанi зi

стiлаrоrь витрат на оплаry комуныьних послуг, земельного податку
! v _ _ -л---: лл^-, -л--;,,* -пurlirтrсць епектnопостачання.

Щодатковi умови
оренди майIIа



Продовlкенrя табличi

:::*I:l"1 ", ЪlХНfffJi'' : ЪY.; ni"yu,uoi И 
" 
i п осл уги,

аiнlж*" ".: ЁiЁj:i| ч.т#у+;чнJtr#нн,н1,1нж;ББЬпоодuuчa" письпlовоi згоди на поточнии rq,.uv

iЁi,Нi-Б"о.r*,* "чйi'ч, 
як це передбачено чинним

ffi3i;#"1ir"*;., страхування об'екту оренди на користь

ск-кт оренди пtоже бути, ви коDиСТаНИИ uрsплqр!рl

шачепою удоговорlор,"л",11"i,:8:*,,:тJ."::}":":нiiвизначепою У ou''""|Jriiliifi"Й"'"iiiy*"rib продовольЧi
розмiщення торговел ,Еих i

товари

цiльового призначення
об'екта оренди,

п, 29 Порядку

на:'по|опо"ова"uй 
сmрок оренёu якuх

oiio 454,1l*2 -- 908,22 ?рн, ме не..

юообimноi' плаmu, вспановленоl

сmаном на ] сiчня поmочно2о poif воiо,оо* 0,5 = 3000,00 zpH dля

о
5

особа, яка ма€ HaMlP "},:" 'й';;;;й;;;ъбrй" бтаiусуучас"ика,
ресстрачiйний та гарантlияи " iоi,плати для:
Dло""iп мiнiмального кроку пiдвищення cтapтoBol орендr

ореноаря, 1кuй, .,спл 
ач!€ . 

Н:::У: :; ":";i:;,{ 
isi, i ii i':"iii, ЬЪ

сmаРmОвОt opeчOчol fчlцlflц Ju чvцп Jll,"lч,ч ,е ",
?рн, ____ -:-.., -л
i{арантiинии внесо_к сп ачуеться у термiни та в порядку, що визначенl

iiin*."ro" роботи електроЙноi'- торговоi системи державне

пiдприемство кПрозорро. l lролажt>>,

ЁЁ#Й;;;р;цiЙ;;.Ъ ""Ъ,fri 
600,00 грн (зеfdно Закону У-рч':,

пй-;р;;;у Ъrр*оr"о,о mа комунальноzо lu'uu

внесок - ,у,а -ii,ti у'р_озмiрi 0,1 iпноt

плаmu, Bcmaцo"nr"ol ".о"о, "i-] 
,iu,o no 00,00

zpH*O,1 : 600,00.zpil.
кiлькiсть KpoKlB аукцlону за меТОДОМ П9lР9l9лlЧ'О _'ili:::g
;;;;;; "Ё;д;"i 

плати тiподшrьшого подання цiнових пропозицrи

- 99.
Чинниt орендаР мас перевлажне-.:r::л:: продовжоння договору

llrllrrlrlr чrч.rл-r _ _-

оренди в хЪдi аукчiону на продовження_догов
BiH бере . )час1| l i1l:yy,,,i*1:::]: *"

Ъ-зяти yracTb в електронному oHi, сплачус

яка е не меншоюrщ

Iнформачiя про умови,
на як!rк проводиться

аукцiон

ЙЕлаr] вiдач, ::..у_оjчrj" л::::i
ЬЫ;#,"Ъ.#;;ii;; ;,';;й + du*o"y Укра'lни кПро оренду

пеDжавного та комунаJIьного маин@,, ,_,________

Вимоги до орендаря

,Щокументи,
(завантаlкуе) Учасник в

елекгроннiй торговiй
системi державного

пiдприемства
<Прозорро.Пролалti> для

в електронних
з оренди майна на етапi
подачi закритих цrнових



Проловження табл"чi

ll
ElлrtUDv{4!rr
ТОРГОВОi СИС rgми лgp/I\лDtrut vдокументiв, якi повинен.

rдати Учасник для участl
елекгронних торгах..
елекгронноТ торговоl
системи державного

пiдприсмства
кПрозорро.Пролажi>

такого договору
атити ава}tсовий
ая пезчльтата&{и

внесок та забезпочувальниЙ депозит, що ви-^^*,-,.. заl)езультатаý{и

;Йb;i:iБ"Pi* ,u порядку, передбачених проектом договору

оренди м ай н а, onyon, *о"ч,оБ'-:, 
: H:::"Tl :Ж jЗa%#;i,;оDевди маиНа, ollyUJllKuDallur v

;Ё;fi 
"Jй;ЪйriоЪiiдо 

ny"*,y 150 Порядку, на рахунок, зазначении

л}..-''.'rrооrrсм v ппоектi такого ДогоВору' _ ''_

ДЪ-даткова iнформацiя

-'Й;'laxpKiB
rozoпoprodazhi

cbd2.
оператор олектр_онного майданчика здiйснюе перерахув:lЕня

ресстрацiйЕого та (аоо; ,"pu,iiiiй,o внеску на казначеЙськi рахуп r<и

а в MicTi Киевi державна

0380000777бб
ач"tс"*а спу",ба УкраiЪи, м, Киiв

Призначення платежу: для перерахування реестрацiйного та

Ге*"irr-п paxyHKiB

майданчика, як] мзрlь

;;;;йiй" liб-ii "-.,дчр",* днlв " |::л_ :.-,-,---_ , _

оголошення елекгронIlою ,орiовою системою про передачу маина в

Технiчнi роквiзити
оголошення

робочi ,чнi з 08:00 до
.Щоступ для ознайомлення з

1б:O0зпонедiлкапоп,ятницюзабезпечУебалансоУтримувач-КП

"K.py.;i 
-."irанiя з обслуговув,lння житлового фонду ,Щеснянського

району м. Киева>

Контакгна особа: Сокlр Ва.пенмна ,Щмитрiвна l,,

Тел.067 555 45 52 (\цс)l!б_уJ]_,

телефону i адреса
електронноi пошти

працlвника
бмансоутримувача для

звернень про
ознайомлення з об'ектом

Керiвник апарату ольгаМАШКIВСЬкА

UрсгlлJ r.
С!ине посилання на веб-сторiнку адмiнiстр
в алфавiтному лорядку на 

, 
вео-сторlнки.


