РОЗПОРЯДЖЕННЯ
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dд0

Про оголошення аукцlону на
продовження договору оренди

адмiнiстрацiТ>,
Вiдповiдно до законiв УкраlЪи <Про мiсцевi державнi
передачi в оренry
<Про орендУ державного Та КОIYrУНЕUIЬЕого майнa>), Порядку
пост€lновою Кабiнеry
державного Та КОIчIУIrЕUIьного майна, затвердженого
ореflди
Йiriстрiв УкраiЪи вiд 03 червня 2020 року М 483 <,Щеякi питzlнIш
Киiъськоi Micbkoi рад вiд
держ€lвItого та комун.lльного майна), рiшення

майна

nnno 2020 року Ns 50/9129 <Про деякi питЕlння оренди комунального
територiальноi громади MicTa Киева> та враховуючи iнформацiю
Киевi
б-ч".Ъуrрr*учч"u - Управлiння освiти ,Щеснянськоi раЙонноi в MicTi
Zз

державноi'адмiнiстрацii вiд 19 травня 2021 року

J'{b

35-1942:

l.

оголосити аукцiон, за результатами якого чинний договiр оренди
знаходяться за
нежI]Iтлових примiщень загальною площею 57,50 кв, м, що
_
з
адресою: м. Киiв, вул. БЕIльзака Оноре де, 90 А, може бути продовжений
iснУючиморендареМ-товаристВомзобМежеЕоювiДповiдальнiстю<Навчально
виховний центр <Феномен>> або укладений з Еовим орендарем,

-

2. Затвердити текст оголошення про проведенIш електронного аукцiону
за
на продовженнrI договору оренди нежитлових примiщень, що знаходяться
адресою: м. Киiв, вул. БЕшьзака Оноре де, 90 - А, загальЕою площею
57,50 кв. м, що дода€ться.
Управлiнню освiти .Щеснянськоi раЙоЕноi в MicTi
киевi державноi адмiнiстрацii невiдкладно повiдомити чинного орендаря про
IIроведення електроIrного аукцiону.
3. Балансоутримувачу

-

2

4. Вiддiry
.
MicTi Киевi

з питань майна комунальноi власностi,Щеснянськоi
районноi в
державноi адмiнiстрацii' розмiстити оголошення про проведення
електронного аукцiону на продовження договору оренди нежитлових
lrримlщень, що знахомться за адресою: м. Киiв, вул. Бальзака Оноре
де, 90 _ А,
загаJlьною площею 57,50 кв. м в електроннiй торювiй системi.

.
. 5. Вiддiry
MicTi Киевi

бухга-лтерського облiку та звiтностi .Щеснянськоi
районноi в
державноi адмiнiстрацii в установленому порядку, провести
перерахування коштiв, що надiйдуть вiд оператора електронного
майданчика та
орендаря.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження покJIасти на першого
заступЕика голови .Щеснянськоi районноi в MicTi Киевi
державноi адмiнiстрацii

I. Алексеенко.

Голова

,Щмитро

PATHIKOB

ЗАТВЕРДКЕНО
Розпорядження .Щеснянськоi
районноi
в MicTi Ки
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м. i(иiЪ,
B-".*u diopi д", оуд. sо-д,
загальною площею 57,50 кв. "у".
м
п-л.,_,,л,

,"л

в

-л-y_-.

.

iстрацiя, код
кого,29, MicTo

-----.-

ZT;

Управлiння
адмiнiстрацi
бr,- t5-A,
l( л ..
буд.
М. лиlrr, lпл9кс vzzl l,тел.(U44) )4б б,i
e-mail: чо гuоdеsпбrlkг nct
чинний договiр
орендиj

строк

якого зzlкlнчуеться

<<Феномен> - чинний орендаD.
.Щоговiр оренди Nч l034 вiл j t.o7.2o

l

EU,

8 року

на продовження договору оренди Nч
уеться шляхом участi в аукцiонi на
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Об'ект оренди знахЙиться за адресою: вулиця
КиiЪ, iндекс 02097.
З_агальна площа; 57,50 кв. м. (2 поверх-28,40 кв.м.;3
поверх-29,10 кв.м)
Корисна площа: 57,50 кв. м.
Частина залiзобетонноi булiвлi, друг
Тип об'скта: нежитловi пi""iщ.""".
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постачмьниками комунальних послуг.
"il*pnr*
Поверховий
зобраясення
фотографiчнi
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Iнформацiя про
наявнiсть рiшень про
проведення
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Пропонований строк
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цtни встановлюеться
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оцiнки об'екiа оренди згiдно з дого
l вiд l0.03.2021 N9l 0/0з-2l.
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примlщень, електопостачання, послуги з прибйрання
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продовження таблицi

Обмежепня щодо
цlльового
призначення об'екта
оренди, встановленi
вiдповiдно до п. 29
Порядку
IнФормацlя про
умови, на яких
проводиться
аукцlон

Об'ект оренди може бlт
у логоворi оренди, який продовжуеться, Ъ самЪ: розмiщення суб.ектiв
господарювzrння, якi провадять дiяльнiсть у сферi освiти (погодинно).

в електронному аукцlон1, сплачу€
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сlпаноМ на ] сiчнЯ поmочно2О року (6000,0Ь zpH*O,1 :600,00 zрн).
Кiлькiст_ь KpoKiB аукцiону за методом покрокового зниженн; ciapToBoi
орендноl плати та под:lльшого подatння цiнових пропозицiй - 99.
орендар мас перевФкне право на продовження договору оренди
в ходl аукцlону на продовження договору оренди за
уNrови. що вiЙ Jepe
rIасть в такому аукцiонi та зробив закриту цiнову пропозицiю,
.
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Вимоги до
орендаря

ар мае подати до електронноi
статтею 13 Закону Украiни
ьного майна>.
дilних докуN{ентiв несе зtцвЕик.
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пIдприсмства
<Прозорро.Продажi>
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елекгронних торгах з
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I

Вимоги до оформлення
документiв, якi
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Учасник дпя участi в
елекгронних торгах
електронноi тоDговоi

що подаються )пrасник.лI4и електроннихТфгiБ-iоБйЕi
вlдповlдати вимогaм. встановленим адмiнiстратором електронноi

.Щокументи,

торговоi системи дердавного пiдприсмства <ПрозЪрро.Продажi>.'
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Продовження rс'лицi

системи державного
пiдприемства

<ПрозоDро,Продаrкi>
,Щодаткова

iнформацiя

Реквiзrтги paxyHKiB

Технiчнi реквiзити
оголошення

договору оренди або в день пiдписання такого договору
переможоць електонного аукцiону зобов'шаний сплатити авансовий
внесок та забезпечувальний депозит, що визначенi за результатаý.rи
аукцiону у розмiрах та порядку, передбачених проектом договору
оренди маЙна, опублiкованого в _ оголошеннi про передачу маЙна в
ореЕду у вiдповiдностi.до пункгу 150 Порядку, на рахунок, зазначений
орендодalвцем у пDоектl такого договоDу.
Реквiзити paxyHKiB операторiв елекц)онних майданчикiв, вiдкритих для
сплати потенцiйними орендарями.гарантiйнхх та реестрацiйних BHecKiB
за посил.lнням на cтopiнKy вебсайта адмiнiстратора, на якiй зазначенi
роквiзити тiжих paxyнKiB https://prozorro.sale/info/elektronni
maj danchiki-ets-prozoпopTodazhi-cbd2.
маиданчика здlиснюс
,Що ук.падення

такими Dекввитами:
в пацiоншIьнiй ва:потi :
Одержувач: .Щеснянська районна в MicTi Киевi державна
адl,rlнlстрацlя
Рахунок No UA 86820l720355249038000077766 Банк одержувача:
!ержавна казначейська служба УкраiЪи, м. КиiЪ
Код згiдно з е,ЩРПОУ 37415088
Призначення платежу: дJIя перерiжувчlння реесцацiйного та
гараптiйпого BHecKiB
Перiод мiж. а}кцiоном та аукцiон_ом.iз зниженням cTapToBoi цiни,
аукцlоном lз зниженням стартово1 цlни та а}кцrоном за методом
покрокового зниження стартовоI цiни та подальшого под:lння цiпових
пропозицiй (20-35 каленларних днiв з дати оприJIюдненшI оголошення
елекlронною торговою системою про передачу майна в орепду).
едине посилання на веб-сторiнку адмiнiстратора, на якiй е посилilння в

алфавiтному порядку на веб-сторiнки операторiв електонного
якi мають https://prozorгo.sale/info/elektronnimaidmrchiki

майданчика,

Контакгнi данi (номер
телефону i адреса

елекгронноi пошти
працiвника

ets-prozorronrodazhi-cbd2.
.Щоступ для ознайомлення з об'ектом оренди у робочi днi з 08:00 до
16:00 з понедiлка по п'ятницю забезпечуе балансоутримувач об'екта
Управлiння освiти ,Щеснянськоi райоппоi в MicTi Киевi державноi
адмiнiстрацii,

бмансоугримувача для
звернень про
Контактlа особа: керiвник групи облiку орендних вiдносин
ознайомлення з
IHHa Борисiвна (044) 545-26_1l
об'екгом оDенди
л

Керiвник апараlу

-

Фадоева

ольгаМАШКIВсЬкА

