
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

l\Го dд0

Про оголошення аукцlону на

продовження договору оренди

Вiдповiдно до законiв УкраlЪи <Про мiсцевi державнi адмiнiстрацiТ>,

<Про орендУ державного Та КОIYrУНЕUIЬЕого майнa>), Порядку передачi в оренry

державного Та КОIчIУIrЕUIьного майна, затвердженого пост€lновою Кабiнеry

Йiriстрiв УкраiЪи вiд 03 червня 2020 року М 483 <,Щеякi питzlнIш ореflди

держ€lвItого та комун.lльного майна), рiшення Киiъськоi Micbkoi рад вiд

Zз nnno 2020 року Ns 50/9129 <Про деякi питЕlння оренди комунального майна

територiальноi громади MicTa Киева> та враховуючи iнформацiю

б-ч".Ъуrрr*учч"u - Управлiння освiти ,Щеснянськоi раЙонноi в MicTi Киевi

державноi'адмiнiстрацii вiд 19 травня 2021 року J'{b 35-1942:

l. оголосити аукцiон, за результатами якого чинний договiр оренди

нежI]Iтлових примiщень загальною площею 57,50 кв, м, що знаходяться за

адресою: м. Киiв, вул. БЕIльзака Оноре де, 90 _ А, може бути продовжений з

iснУючиморендареМ-товаристВомзобМежеЕоювiДповiдальнiстю<Навчально
- виховний центр <Феномен>> або укладений з Еовим орендарем,

2. Затвердити текст оголошення про проведенIш електронного аукцiону

на продовженнrI договору оренди нежитлових примiщень, що знаходяться за

адресою: м. Киiв, вул. БЕшьзака Оноре де, 90 - А, загальЕою площею

57,50 кв. м, що дода€ться.

3. Балансоутримувачу - Управлiнню освiти .Щеснянськоi раЙоЕноi в MicTi

киевi державноi адмiнiстрацii невiдкладно повiдомити чинного орендаря про

IIроведення електроIrного аукцiону.
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. 4. Вiддiry з питань майна комунальноi власностi,Щеснянськоi районноi вMicTi Киевi 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 бухга-лтерського облiку та звiтностi .Щеснянськоi районноi вMicTi Киевi державноi адмiнiстрацii в установленому порядку, провести
перерахування коштiв, що надiйдуть вiд оператора електронного майданчика та
орендаря.

за виконанням цього розпорядження покJIасти на першого
.Щеснянськоi районноi в MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii

6. Контроль
заступЕика голови

I. Алексеенко.

Голова
,Щмитро PATHIKOB



ОГОЛОШЕННЯ
про проведення електронного аукцiону на продовжепня договору орецдинежитлових примiщень, що знzлходяться за адресою: м. i(иiЪ, 

"у". 
B-".*u diopi д", оуд. sо-д,

загальною площею 57,50 кв. м

ЗАТВЕРДКЕНО

Розпорядження .Щеснянськоi районноi
в MicTi Ки
вlд

<<Феномен> - чинний орендаD.
.Щоговiр оренди Nч l034 вiл j t.o7.2o l 8 року

:::1'1у_:!::a"рем припиняеться у зв'язку iз закiнченЙм строку, на якийиого yкладено.

Ip, :::"_ :lч _чроведен_н; йББйfi ;ББ конкуЕБ

на продовження договору оренди Nч
уеться шляхом участi в аукцiонi на

нкту l49 Порядку
на, затверджоного
року М 483 <.I[еякi

ального майна> (далi - Порядок).
Iик елоктронного аукчiону, договiр з

iстрацiя, код

ZT; кого,29, MicTo

п-л.,_,,л, ,"л -л-y_-. 
-----.- 

.в

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

чинний договiр
орендиj строк

якого зzlкlнчуеться

'ею оренди
Об'ект оренди знахЙиться за адресою: вулиця
КиiЪ, iндекс 02097.

РJgдqfцqцЦjвставi не перебувае та пiд арештом не

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.""".
Вхiд. в примiщення iагальний. перекриття взадовiльному cTaHi, фiзичний знT;"i;;;"' ;;;" ";а.il;'" :yaTauii 

будiвлi,
HOCTI СИСТеМИелокФопоспlчання, теплопостачаншI, водопостачання та каналiзацii.об'екТ орендИ не мае окремих осооовиi paiyHKl", 

"il*pnr*постачмьниками комунальних послуг.
Поверховий ._п|ан_j1 фотографiчнi зобраясення об'скта додаються вокремому файлi в ЕТС.

ilч{оl1 BapтlcTb об'екта оренди стЪiБй--на--lВ-O7ЭИ
l 060 000,00 (один мiльйон шiстдесiт тисяч грн. 00 non.j б". ПДB. 

-
Iнформацiя про

наявнiсть рiшень про
проведення

iнвестицiйного
конкурсу або про

включення об'скта до
перелiку майна. що

у
1



Проловженrrя табличi

Iнформацiя про
0тримання

балансорримувачем
погодження органу

Пропонований строк
оренди та графiк

використанrul
об'скга

2 роки 364 днi
Графiк роботи: Пн. _ l5:l5-17:l5. Вт.
Чт. - l5:l5-17:l5. Пт. - l5:l5-16:45

Iнформацiя про те, що
об'сктом оре}ци €

пам'ятка кульryрноТ
спадщини, щойно
виявлений об'екг

культурноi спадщини
чи його частина

ект орендп пе вiдноситься до пам'яток культурнЫЪпаДЩиiц щЙБвиявлених об'ектiв культурноi спадщини

)рмацlя про
цlльове

призначення
об'екта оренди

скт оренди вlдповiдно до абзацу l] путкту 29 Порядку немо)rспиво

!::riч.jr" суб'екгii господарювання, 
"*i"р-о;Й;; fiяльнiсть у сферl

освlти (поголиннп'l
даеться до оголошення про передачу нерухомого
ремому файлi в ЕТС

аукцlон вlдбува€ться в електроннiй торБ;iЕ-l;;ЕЙ
{:!тавне. пiдприемство <Лрозорро.Про

договору оренди.
.щата та час аукцiону визначаються на електронномуЧас проведення аукцiону встановлю€ться ел

tнo до вимог

тронному аукцiонi та
цtни встановлюеться

електронною торговою системою для кожного електDонного ачкuiонч
окремо в промiжку часу з I9 години 30 хвилин до 20'години 3б хвилЙн

мови оренди
майна

_ -З49,44 грн. (без урахувЙЙrйЪi;"'-"""'" 
ЧJ\ЧlvrlJ

(llункmом l1б поряdку переdачi в l
маuна_зазначено, lцо сmарmова
переоOачеl!ому пункmом 52 uboz

,Оу::9х" wпmа -_эа 
оспаннiй ' мiсяii--БЙid"'_

2021 склаdiс 319 zpH 41 коп. беэ u"rou"iiii Пjiii',
датковr умови

оренди майна оцiнки об'екiа оренди згiдно з дого
l вiд l0.03.2021 N9l 0/0з-2l.

орендованого майна, як це передбачено чинним законодавством.

У"Р"."ТlР*,,1+]:::р. страхування об'екry оренди на користь

виФат на оплаry комуfiальних послуг! земелiного податку пропорцiЯ"о
примlщень, електопостачання, послуги з прибйрання
смlття, охорона територii примiщення будiвлi ia iH.
уги.
мних полiпшень можливо тiльки у Dазi налання

:*:*:*:::у. :i:.l":_ччi т9дI 
jla поточний таlабо капiтаiьниИ рiiiБнi

срмацlя про
аукцlон



продовження таблицi

Обмежепня щодо
цlльового

призначення об'екта
оренди, встановленi
вiдповiдно до п. 29

Порядку

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

IнФормацlя про
умови, на яких
проводиться

аукцlон

в електронному аукцlон1, сплачу€
для набутrя статусу учаснЕка.

ння стартовоТ орендноТ плати для:

ЗбЕ6,,оо.о,.
mа комчнмьно2о

анmiйноео uпrслу uс^опбвпю€mься
чuнно?о оренdаря, якuй

у р Hu сmарmовоi opeHdHoi

чi в енdу dерэlсавноzо mа комунсцьно2о
маuна зазначено, овлю€mься v
розмiрi сmарmовоi'
,Щва мiсяцi dля о opeHdu якlа

zpH,), але не
ot rulаmu, всmановленоi сmаном на
5 :3000,00 zpH.)
ермlни та в порядку, що визначенioi торговоi системи державне

0,00 грн (зzidно Закону YKpatHu к

- сума KoutmiB у розмiрi o,1 "inы*!!i':;:;ii;iii";:H;r;:Ж::;,':;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.

ЧЧуt 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, 

"*а 
. 

"еменшою, нiж Dозмiр стаптовоi опенлноi' пrrЪ.r"
Вимоги до
орендаря

.Щокументи, що подаються )пrасник.лI4и електроннихТфгiБ-iоБйЕi
вlдповlдати вимогaм. встановленим адмiнiстратором електронноi
торговоi системи дердавного пiдприсмства <ПрозЪрро.Продажi>.'

овrдати вимогzм до особи орендаря,
раiни (Про оренду держ:lвного та

ар мае подати до електронноi
статтею 13 Закону Украiни

ьного майна>.
дilних докуN{ентiв несе зtцвЕик.

державного
пIдприсмства

<Прозорро.Продажi>
для участi в

елекгронних торгах з
оренди майна на егапi

(то
I

Вимоги до оформлення
документiв, якi
повинен надати

Учасник дпя участi в
елекгронних торгах
електронноi тоDговоi



Продовження rс'лицi

системи державного
пiдприемства

<ПрозоDро,Продаrкi>

,Щодаткова
iнформацiя

,Що ук.падення 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.

Реквiзrтги paxyHKiB 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

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
Технiчнi реквiзити

оголошення
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
майданчика, якi мають https://prozorгo.sale/info/elektronnimaidmrchiki
ets-prozorronrodazhi-cbd2.

Контакгнi данi (номер
телефону i адреса
елекгронноi пошти

працiвника
бмансоугримувача для

звернень про
ознайомлення з
об'екгом оDенди

.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,

Контактlа особа: керiвник групи облiку орендних вiдносин - Фадоева
IHHa Борисiвна (044) 545-26_1l

л

Керiвник апараlу ольгаМАШКIВсЬкА
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