
ДЕСНЯНСЬКА РАЙОННА В MICTI КИ€ВI
ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Xn d,0{

Про оголошення аукцiонiв на
продовженвя договорiв оренди

Вiдповiдно до законiв УкраiЪи <Про мiсцевi державнi адмiнiстрt 1iii>,
<про оренду державного та комунального майно>, Порядку передачi в орен/ry
державного та комунального майна, затвердженого постановою Кабiнеry
MiHicTpiB УкраiЪи вiд 03 червня 2020 року Ns 48З <.Щеякi пит€lнIUt оренди
державногО та комуналЬного майна>, рiшення КиiЪськоi MicbKoi ради вiд
2З липня 2020 року Ng 50/9129 <Про деякi питання оренди комуна.пьного майна
територiаrrьноi громади MicTa Кисва> та враховуючи iнформацiю
балансоутримувача - комун€rльного пiдприемства <керуюча компанiя з
обслуговування житлового фонду .щеснянського району м. Киево> вiд
16,04.2021Jф 46-15З8:

1. оголосити аукцiони, за результатами яких чиннi договори оренди
нежитлових примiщень можугь бути продовженi з iснуючим орендарем -
товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю <Майстерлiфт> або укладенi з
новими орендарями.

2. Затвердити текст оголоцення про проведення електронного аукцiону
на продовжеЕня договору оренди нежитлових IIримiщень, якi знаходяться за
адресою: м. Киiв, просп. Володимира Ммковського, 22-Ь, заrмьною площею
1 1,30 кв. м, що додаеться.

3. Затвердити текст оголошення про проведеЕня електроIrного аукцiону
на продовження договору оренди нежитлових примiщень, якi знаходяться за
адресою: м. Киiв, просп. Володимира Маяковського, 72-Ь, загмьною trлощею
18,30 кв. м, що додаеться.
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4. Затвердити текст оголошеЕня про проведеншI електронного аукцiонуна продовження договору оренди Ее итлових примiщень, 
"*i 

."ч*одr"""" ."адр^е^сою: м, КиiЪ, просп. Володимира Маяковського, 93-Е, загальною площею28,80 кв, м, що дода€ться.

5, Затвердити текст оголошення цро проведеншI електронного аукцiонуна продовження договору оренди Еежитлових примiщень, 
"*i 

a"ч*одrr"a" auадресою: м. КиiЪ, вул. Радунська, 18, загальною площею 145,30 кв.м, щододаеться.

6, Затвердити текст оголошення про проведеншI електронною аукцiоrгуна продовженнrI договору оренди Ееж атлових примiщень, 
"*i 

a*r*одrr"", auадресою: м, КиiЪ, вул. Беретгi Вiкентiя, 18, загальною площею 33,98 кв. м, щододаеться.

7. ЗатвердиТи тексТ оголошення про проведення електронного аукцiонуна продовження договору оренди неж атлових примiщень, 
"*i 

arч*од"r"a" ,uадресою: м. КиiЪ, вул. Каштанова, 8-А, загальIlою площею 14,00 кв. м, щододаеться.

оголошення про проведецЕя електронЕого аукцiону
оренди нежитлових примiщень, якi знаходяться за

Висоцького Володимира, 11, загальною площею

ному пiдприемству <Керуюча компанiя
.Щеснянського району м. Киева>

аукцlонlв. 
ендаря IIро проведеншI електронних

10, Вiдцiлу з питань майна комунальноi власностi .щеснянськоi районноi вMicTi Киевi державноi адмiнiстрацii" po.*i*rr" оголошення про проведеЕIUIелецронних аукцiонiв на продовженнrI договорiв орarд, 
"&"rno""*примiщень в електроннiй,ор"о"iй системi.

. . Ll Вiддiлу бухгалтерського облiку та звiтностi ,щеснянськоi районноi вMicTi Киевi державноi а!мiнiстрацii " y.ru"o"n"HoMy порядку, провестиперерахуванНя коштiв, що надiйдуть вiд оператора елекlронIlого майданчика.

12, КонтролЬ за виконаЕням цього розпорядження покJIасти на першогозаступника голови ,Щеснянськоi райопноi в Micii Кисвi держав"оr:uд"iri.muцiiL Алексеенко 
лvy,r\gDtl*,r @лlvrrl

Голова
Щмитро PATHIKOB



ЗАТВЕРДКЕНО

ОГОЛОШЕННЯ
про проведення електронного аукцiоЕу на п_родовження договOру орепдп

н9житлових примlщень, що au чдр""оо, м, Киiв, вул, Беретгi Вiкентiя, 18,

площею 33,98 кв. м.

Комунальне пiдприсмство <<Керуюча компанiя з обс,lryговуваяня

жит;ового фонлу Деснянського району м, Киева>>, код еДРПОУ

З9605452, члр..ч, 
"yn. 

Закревського Миколи, бул, 15, м, КиiЪ, iндекс

0221"7 044) 546 39 l7, e-mail:
овариство з

якии иого

|22| вiд22,0|.20|9
ки 364 днi
говору: 28.07.2021

Чинний ореЕдар мае пер 1во на продовження договору оренди

Nq 1221 в:iд 22.01.2019, шJuIхом участ1 в аушчонl на

продовження договору оренди вiдп j:-Iч":.:-*:,у 149 Порядку

пепелачi в оDенду держilвного та комунальfiого майна, затвердженого

;;ЪЙ;;Ыk;Оii,"rу Mi"i.TiB УкрЙи вiд 03.06.2020 ]Ф 483 <.Щеякi

питання оренди державно.о тЪ *ому,iального майна> (дg]- 
, лI:рч:il, -якщо переможцем став iнший уrасник електронного аукцlону, договlр

з чинним орендарем припинясться у зв'язку iз закiнченпям строку, на

Рiшення про проведення iнвестицiйного конкурсу або про вкJIючення

об'екта до перелiку майна, що пiдлягас приватизацii, вiдс}тнi.

.Щеспянська районна в MicTi Киевi державна адмiнiстрдцiя, код

сдрпоУ з7415088, адреса: проспект Маяковського Володимира, 29,

02225, тел. (044) 546-20-71, e-mail:MicTo КиiЪ, 02225, тел. (044) 546-20_71, e-mail: чkч09@лkт,пеt

Балансоутримувач

Iнформачiя про
чинний договiр
оренди, строк

якого закiнчуеться

Об'ект оренди знаходиться за адресою: вулиця
м. КиiЪ, iндекс02222
Загальна площа: 33,98 кв. м.
Кописна площа: 33,98 кв. м.
Чаётина нежитловоi будiвлi, другий поверх.
'l ип об'сюа: нежитловl примlщення.
вхiд в примiщення загальний. Стiни, фунламент, перекриття в.

задовiльному cTaHi. фiзичний знос вiдповlдае TepMlHy експлуатЕцIll

будiвлi.
ТЪхнiчний cTilн об'екта задовiльний, в HzrяBHocTi системи
електропостачання, теплопостачання, водопостачання та каЕfu,Iiзацii,

Об'ект оренди не мае окремих особових paxyHKiB, вiдкр,_;их
постачilльниками комунальЕих послуг.
Поверховий план та фотографiчнi зображення об'екга додаrоться в

окремому файлi в ЕТС.

Iнформачiя про
об'ект оренди

Ринкова BapTicTb об'скта оренди станом на 28.02.202| - 628 000

BiciM тисяч гDн. 00 коп.) грн. без ПДВ.

Iнформацiя про
наявнiсть рiшень про

проведення
iнвестицiйного

конкурсу або про
включення об'екта до
перелiку майна, що



Iнформацiя про
оlримання

ба.пансоугримувачем
погодження органу

Пропонований
строк ореЕди та

графiк
використ:lння

об'скта
об'ект оренди не вiдноситъся до пам'яток культурноi спадщини, щойно

виявлених об'сктiв культlрноi спадщинищо об'ектом
оренди с пам'ятка

культурно1
спадцини, щойно
виявлений об'екt

культурноi
спадщини чи його

частина
Iнформацiя про

цiльове
призначення

об'екта орепди

д-о оголошення про передачу нерухомого майна в оренду в

;ББ;;lБ"й' часу з 19 години 30 хвилин до 2О iодини 30 хвилин

електроннi майданчики.
спо"б про""дення аукцiону: електронний аукцiон на продовження

договору оренди. -лданчику.
,щата та час аукцiону визначаються на електронному MulI

Час проведёння ayKuioHy встановлюсться електронною торговою

системою автоматично вtдповiдно до вимог Порядку проведення

електронних ayKuioHiB. _.__,л__, 
, 

^^
КiнцеЪий строк подання, заJIви на участь в :a:lтр-:*9"у аукцlон1 та

електронному аукцiонi iз зниженням cтapToBol цlни встанов_JIю_еть_ся

елекфонною торговою ""::"уоо _aa]л*.9т1:_:9 :]:xp::,y:,:".fry#]:*I

Iнформачiя про
ayKuioH

Строк оренди: 2, роки Jo4 днl
СтiртовЬ ооенлнi ппата для: першого електронного аукцiону
_ 3 562,з|
(ПункпЬм opeHdHa,плаmа
вlвначасп| bozo Поряdtу, але

не моrсе opeHdHy плаmу,

всmановлену dozoBoDoM, ulo проdовасуеmься. Оренdна плаmа завсmановлену dozoBopoM, tцо проdовэrуеmься. _ OpeHdHa ruIаmа за
iriiriiл iiсяць орёrdч -'береiень 202] cro,tadac 3 562,3I zрн, _ 5ез

Умови оренди
майна

Компенсацiя ймоuнику ринкоЪоi'оцiнки о i'eKTa оренди 9гi4ц9л лз

договором про надання послуг з оцiнки майна вiд 12,03,202l J,,{ъ 10/03-

сть передачi об'екта в субореIrду не п

невiд'емних полiпшень можлив0 тlльки

2|н.
б!"плuр вiдшкодовус Бмансоутримувачу витрати пов'язанi зi сплатою
виlраJ 

- - 
Iуг, земельного податку пропорцiйно

площl електропостачання, посл}ти з

прибир я, охорона територii примiщення
булiвлi

flодатковi уплови
оренди майна

Продовження таблицi

пiдпрrarar", 
"ki 

здiйснюють дiяльнiсть по обслуговуванню житлс ,ого

ffi абзацу 11 пункту 29 l lорядку неможJIиво

"rкорпс,.Ъuу"чrи 
зЧ будь-якиМ цiльовиМ п_ризпаченням, oкplм

визначеного договором оренди вiд_22.01,2019 N9 1221 - розмiщення



Продовження таблицi

орендодавцем письмовоi згоди на поточний pel,эHT
орендованого майнц як це передбачено чинним законодавством.
Орендар здiйсню€ стрrLхування об'екту оренди Еа користь
бмансоутримувача.

-неп
Обмеження щодо

цiльового
призначення об'екта
оренди, встановленl
вiдповiдно до п. 29

Порядку

Об'скт оренди можо бути використаний орендарем з метою визначеною

у. логоворi оренди, який продовжуетьсл а саý{е: розмiщення
пiдприемств, якi здiйснюють дiяльпiсть по обслуговуванню житлового

фонлу

Iнформачiя про
умови, на яких

проводиться
аукцiон

Особа, яка мае Haмip взяти у{асть в електронному аукцlон1, сплачуе
реестрачiйний та гарантiйний внески для набутгя статусу уtIасника.
Розмiр мiнiммьного кроку пiдвищення стартовоi орендноТ плати для:

- аукцiону - 35,62 грн. (1%);
Розмiр гарантiйного внеску (чинний орендар): 1 781,15 грн.
Розмiр гарантiйного внеску (потепцiйнпй орендар): 7 |24,62 rрн.
Пункmом 58 Поряdку переdачi в opeHdy depucaBHozo mа Kovyшbчozo
майна зазначено, tцо розмiр zаранmiйноzо BHecly всmановлюсmься у
роэмiрi сmарповоl' opeчO+oi плаmu на:
,Щва мiсяцi dля об'екmiв opeHdu, пропонованuй сmрок оренdu якuх
сmановumь Bid odHozo ёо п'яtпu poKiB 3 562,3]*2 : 7 124,62 zpч,, сие не
MeHule як 0,5 мiнiмапьноt заробirпноi' плаmu, всmановленоl' сmаном на 1

сiчня поmочноzо року 6000,00*0,5:3000,00 zpH, dля поmенцiйнtlх
opeHdapiB.
Пункmом 147 Поряdку переDачi в оренdу depлcaBHozo па комrнальноzо
майна переdбачено, lцо розлtliр zаранmiйноzо BHeagl всmановлюепься
вidповiDно do пункпу 58 цьоzо Поряdку, KpiM чuнноzо оренdаря,,-,<uй
сплачус zаранmiйнuй внесок у розмiрi половuнu сmарповоi' оренdноi'
плаmч за оduн мiсяць 3 562,31 : 2: l781,15 zpH.
Гарантiйний внесок сплачусться у термiни та в порядку. що визначенi
Регламентом роботи електронноi торговоi системи державне
пiдприемство <Прозорро.Пролажi>.
Розмiр ресстрацiйного внеску: 600,00 грн (зzidно Закону Украiнu кПро
opeHdy dерэrавно?о па комунсuьно?о майна> ресспрацiйнuй внесок -
сума KoulmiB у розмiрi 0,] MiHLцMbHot заробimноi плаmu, всmановленоi'
сmаном на ] сiчня поmочно2о року (6000,00 zpH*0,1 = 600,00 zpH),
Кiлькiсть KpoKiB аукцiону за методом покрокового зниження cTapToBoi
орендноi плати та подальшого подання цiнових пропозицiй - 99.
Чинний орендар мас поревФкне право на продовжепЕя договору оре_нди
в ходl аукцlону на продовження договору оренди за умови, що BtH ^эре

г{асть в такому ayKuioHi та зробив закриту цiнову пропозицiю, яка е не
меншою. нlж плати.

Вимоги до
орендаря

орендар повинен вимогzl { до орендаря,
визначеним статтею 4 Закону Украiни <Про оренлу державного та
комунalльного майно.

,Щокументи, якi
розмiuryс (завакгаэкус)
Учасник в елекгроннiй

торговiй системi
державного

пiдприемства
<Прозорро.Пролажi>

для участi в

елекгронних торгах з
оренди майна на етапi

подачi закритих
цiнових пропозицiй

тобто до елекгронного
аукцiону)

.Щля участi в аукцiонi потенцiйний орендар мае подати до елек,гронноi
торговоi системи документи, визначенi статтею 13 Закону Украiни
<Про оренду державного та комунального майна>.
Вiдповiда,rьнiсть за достовiрнiсть поданих документiв несе заявник.



Докрленпц що подаютьсяlчасникам" ""9 р1111a_ 
торг,в по:111].

ъiд.rоuiдчr" ВимогчlI,I, встановленим адмiнtстратором електронноl

торговоl системи державЕого пiдприемства <П lозЪрро,Пролажi>,

Вимоги до оформлення
документiв, якi
повинен надати

Учасник для 1^racTi в
елекгронних торгах
елекгронноi торговоi
системи державного

пiдприемства
<Прозорро.Продажi>

Iавцем у проекп такого договор

,Щодаткова
iнформачiя

,Що укла
перемо)
внесок
ayKuioH
ореЕди
оренду
орендоl

Реквiзити paxyHKiB маидllнчикrв, вrлкриrил
iйних та реестрацiйних
адмiнiстратора, на -кiй
zoпo.sale/info/elektronni

2.
анчика здiйснюе перерахувшшя

внеску на казначейськi рахунки за

такими рекввитами:
в нацlональнrи ваJIютl :

Qлержувач: ,Щеснянська районна в MicTi Киевi державна

0з8000077766
ачейська служба Украiни, м, КиiЪ

Призначення платежу: для перерarхування ресстрацiйного та

Технiчнi реквiзити
оголошOння

Перiод мiЖ аукцlоноМ та аукцlон_оМ .lз зниженням ulaplutзUr цlпл,
ауiчiоном iз зниженням стартовоi цiни та аукцlоном за методом

покрокового зниження cTapтoBol
пропозицiй (20-35 ка.пендарних д

KoHTaKTHi данi
(номер телефону i.
адреса електронноl
пошти працlвника
ба,тансоутримувача
для звернень про
ознайомлення з
об'ектом оренди

Щосryп для ознайомлення з об'ектом оренди у роЬочl днl з UU:uu до

16:00 з понедiлка по п'ятницю забезпечуе бшrансоутримувач

KoMyHa.ltbHe пiдприсмство кКеруюча компанiя з обсrrцовування

житлового фонду ,Щеснянського району м. Киева>

Контактна особа: Сокур Валентина .Щмитрiвна
Тел. Oб7 555 45 52 (044) 54б 39 17.

Продовження таблицi

ольгаМАШКIВсЬкА
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ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження,Щеснянськоi районноi
вм 11

вiп

ОГОЛОШЕНЕЯ
про проведення нIектронного аукцiону на продовження договору оренди

нежитлового примiщення, що за адресою: м. КиiЪ, бульвар Висоцького Володимира, 1l,
площею 23,40 кв. м.

Загальна iнформацiя
Орендодавець .Щеснянська районна в MicTi Кисвi державна адмiнiстрацiя, код

СДРПОУ З7415088, адреса: проспект Маяковського Володимир4 29,
MicTo КиiЪ, 02225,тел. (044) 546-20-71, e-mail: vkvO9@uk.net

Балансоутримуъач Комундльне пiдприсмство <Керуюча компанiя з обс.туговування
житлового фонду ,.Щеспянського раЙопу м. Киева>>, код СДРПОУ
З9605452, алреса: вул. Миколи Закревського, бул. 15, м. КиiЪ, iндекс
О221'7.тел. (044) 546 39 17, e-mail: ,,dsqklrr@]ц!qцФ; dsastar2@uk.net.

Iнформачiя про
чинний договiр

оренди, строк якого
закlнчуеться

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю кМайстерлiфт> - чинний
орендар.
,Щоговiр оренди Ns |2|9 вiд22 сiчня 20l9 року
Строк оренди: 2 роки 364 днi
,Щата закiнчення договору: 28.07 .202|
Чинний орендар мас переважне право на продовження договору оренди
Ns 12l9 вiд 22 сiчtм 20l9 року, яке. реалiзуеться шляхом ylacTi 

_в 
аукцiонi

на продовження договору оренди вiдповiдно до умов пункry l49 Порядку
передачl в оренду державного та комунального маина, затвердженого
постановою Кабiнеry MiHicTpiB Украiни вiд 03.06.2020 Nч 483 <,Щеякi

питання оренди державного та комунального майна> (лалi - Порядок).
Якщо переможцем став iнший учасник елекгронного аукцiону, логовiр з
чинним орондаром припиняеться у зв'язку iз закiнченням строку, на який
його чкладено.

Iнформацiя про об'скг оренди
Iнформачiя про
об'ект оренди

Об'ект оренди знаходиться за
l l, м. Киiв, iндекс 02222
Загальна площа: 23,40 кв. м.
Корисна площа: 23,40 кв. м.

адресою: бульвар Висоцького Володимира,

Частина житловоi булiвлi, перший поверх.
Тип об'скта: нежитловi примiщення.
Вхiд в примiщення загальний. Стiни, фундамент, перекритгя в
задовiльному cтaнi, фiзичний знос вiдповiдае TepMiHy експлуатацii
булiвлi.
Технiчний стан об'екта задовiльний, в наявностi системи
електропостачання, теплопостачання, водопостачання та каналiзацii.
Об'скг оренди не мае окремих особових paxyHKiB, вiдкритих
постачальниками комунальних послуг.
Поверховий план та фотографiчнi зображення об'екта додаються в
окремому файлi в ЕТС.
в податковiй заставi не поребувае.

BapTicTb об'скта
оренди

Ринкова BapTicTb об'екта оренди cTzlHoM на 28.02.202| - 454 000
(Чотириста п'ятдесят чотири тисячi грн. 00 коп.) грн, без ПДВ.

Iнформачiя про
наявнiсть рiшень про

проведення
iнвестицiйного конкурсу

або про вмючення
об'екга до перелiку
майна, що пiдлягае

приватизацiТ

Рiшення про проведення iнвестицiйного конкурсу або про вкJIючення
об'скта до перелiку майна, що пiдлягае приватизацii, вiдсугнi.
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Iнформацiя про
отримання

балансоlггримувачем
погодкення органу

упDаыIlння

Не потребуе

Пропонований
строк оренди та

графiк
використання

об'екга

2 роки 364 днi

Iнформацiя про те,
що об'ектом оренди

е пам'ятка
культурноi

спадщини, щойно
виявлений об'ект

культурноi
спадщини чи його

частина

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

. Iнформацiя про
цlльове призначення

об'скта оренди

Об'ект оренди вiдповiдно до абзацу 11 пlъкту 29 Порядку неможJIиво
використовувати за буль-яким цiльовим призначенням, oкpiм
визначеного договором оренди вiд 22,01.20|9 ЛЪ 1219 - розмiщення
пiдприемств, якi здiйснюють дiяльнiсть по обслуговуванню житлового
фонду

Проект договору .Щодаеться до оголошення про передачу нерухомого майна в оренду в
окремому файлi в ЕТС

Iнформацiя про аyкцiон
Iнформ,цiя про

аукцlон
Електронний. аукцiон вiдбуваеться в_елекгроннiй торговiй систел,лi
державне пiдприемство <Прозорро.Продажi> через авторизованi
елекlроннi майданчики.
Спосiб проведення аукцiону: елек,тронний 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 проводення
електронних аукцiонiв.
Кiнцевий сlрок под,lння змви на участь в електронному аукцiонi та
електронному аукцiонi iз зниженням cтapToBoi цiни встановлюеться
електронною торговою системою дJIя кожного електронЕого а}кцiону
окремо в промiжку часу з 19 години 30 хвилин до 20 години 30 хвилин
дня, що передуе дню проведення електронного аукцiону.

Умови оренди
майна

Строк оренди: 2 роки 3б4 днi
Стартова орендна плата для: першого елоктронного аукцiону
- 2 5'7 4,44 грн. (без урахування П.ЩВ);
(Iункmом 146 Поряdку вказано, лцо сmарпова оренdна tuаmа
вuзначаепься в поряdку, переdбаченому пункmом 52 цьоzо поряdку, але
не Mo)lce буmu нuэtсчою за осmанню мiсячну оренdну rtлаmу,
всmановлену DozoBopoM, що проdовэсуеmься. фенdна шаmа эа
осmаннiй мiсяць opeHdu - березень 202] склаdае 2 574,44 zpH. без

1цаування П,ЩВ,

,Щодатковi умови
оренди майна

Можливiсть передачi об'€кта в суборенду не передбачасться.
Компенсацiя замовнику ринковоi оцiнки об'еюа оренди згiдно з
договором про надання послуг з оцiнки майна вiд 12.03.2021 ЛЪ 5/03-
21н.
Орендар вiдшкодовус Бмансоутримувачу витрати пов'язанi зi сплатою
витрат на оплату комунzrльних посл)т, земельного податку пропорцiйно
плоIцl орендованих примtщень, електропостачання, послуги з
прибирrlння територii та вивiз смiтгя, охорона територii примiщення
будiвлi та iH. експлуатацiйнi посл!ти.
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Здiйснення невiд'емних полiпшень можливо тlльки у pzвl надання
орендодавцем письмовоi згоди на поточний та,/або капiта,тьний ремонт
орендовiлного майна, як це передбачено чинЕим зatконодalвством,
оренлар здiйснюе страхування об'екту оренди на користь
балансоутримувача.
Оренднi канiкули - не передбаченi.

Обмеження щодо
цiльового призначення

об'екта.оренди,
встановлен1 вlдповlднс

до л.29 Порядку

Об'ект оренди може бути використаний орендарем з метою визначеною
у договорl оренди, який продовжуеться, а с{ме: розмiщепня
пiдприсмств, якi здiйснюють дiяльнiсть по обслуговуванню житлового

фонду

Iнформачiя про
умови, на яких.

проводиться аукцlон

Особа, яка мас HaMip взяти )пiасть в елекФонному аукцlонt, сплачуе

реестрацiйний та гарантiйний внески для набуття стаryсу учасника.
Розмiр мiнiмального кроку пiдвищення стартовоi орендноТ плати для:

- аукцiону - 25,74 грн. (|Vо);
Розмiр гарантiйного внеску (чпнншй орендар): l 287,22 грн,
Розмiр гарантiйного внеску (потенцiйний орендар): 5 l48,88 грн.
Пункtпом 58 Поряdку переdачi в opeHdy dерэюавноzо mа комунальн(.j?о

майна зазначено, ulо розмiр zаранmiйно?о внеску всmановлюепься у
розмiрi сmарmовоi' opeHdHoi маmu на:

,Щва мiсяцi dля об'скmiв оренdu, пропонованuй сmрок opeHdu якlм
сmановumь Bid оdноzо dо п'яmu poKiB 2 571,14*2 = 5 148,88 zрн., ме не

менше як 0,5 MiHiMaпbHoi заробimноi плаmu, всmановленоt сmаном на 1

сiчня поmочно2о року 6000,00*0,5=3000,00 ерн. dlB поmенцiйнtlх
opeHdapiB.
Пункmом l47 Поряdку переdачi в оренdу dерэюавноzо mа ком)вФIьно2о
майна переdбачено, лцо розмiр zаранmiйноzо внеску всmановлюеmься
вilповidно do ttyHKmy 58 цьоzо Поряdку, KpiM чuнноzо оренdаря, якuй
слulачуе zаранmiйнuй внесок у розмiрi половl]нl1 сmарповоi opeHdHoi
ruаmu за оduн мiсяць 2 574,44 : 2 : 1 287,22 zpH.
Гарантiйний внесок сплачуеться у термiни та в порядку. що визначенi
Регламентом 

роботи 
елекTронноТ торговоТ системи державне

пiдприсмство <Прозорро.Пролажi>.
Розмiр ресстрацiйного внеску: 600,00 грн (зzlDно Закону YKpaiHu кПро
opeHdy dержавноzо па комунальноzо майнал рессmрацiйнuй внесок - ryма
коu,ltпiв у розмiрi 0,] MiHiMMbHoi заробimноi lшаmu, всmановленоi сmаном
на. ] сiчня поmочно2о року (6000,00 zрн*0,1 = 600,00 zpH).
Кiлькiсть KpoKiB аукцiону за мfiодом покрокового зниженюI стартовоi
орендноi плати та подальшого подання цiнових пропозицiй - 99.
Чинний орендар мае переважне право на продовження договору оренди в
ходi аукцiону на продовження договору оренди за умови, rцо BiH бере

участь в такому аукцiонi та 
_зробив 

закриry чiнову пропозицiю, яка € не
моншою, нlж розмlр cтapтoBol орендноl плати.

Вимоги до орендаря Потенцiйний орендар повинен вiдповiдати вимогilI!, до особи орендапя,
визначеним статтею 4 Закону УкраiЪи <Про оренлу державного та
комунального майна).

Щокументи, якi розмiшtус
(завантал<уе) Учасник в
елекгроннiй торговiй
системi державного

пiдприемства
кПрозорро.Продал<Ь> для

участi в елекгронних
торгах з оренди майна на

егапi подачi закритих
цiнових пропозичiй

тобто до елекгронного
аукцiону)

,Щля ylacTi в аукцiонi потенцiйний орендар мае подати до елекФонноi
торговоi системи док}ъ{енти, визначенi статтею 13 Закону Украiни
<Про оренду державного та комунzlльного майна>.
Вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть поданих дочментiв яесе змвник.
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Вимоги до оформлення
документiв, якi повинен

надати Учасник д.ltя

участi в елекгронних
торгах елекгронноТ
торговоi системи

<Ппозоооо.Поодая<i>

.Щокументи, що подaiються учасниками елекlронних торгlв повинн1
вlдповlдати вимогat},l, встановленим адмlнlстатором електронноt
торговоi системи державного пiдприемства <Прозорро.Продажi>.

.Щодаткова
iнформачiя

.Що укладенпя договору оренди або в день пiдписання тiжого договору
переможець електронного аукцiону зобов'язаний сплатити авarнсовий
внесок та забезпечувальний депозит, що визначенi за результат:lми
аукцiону у розмiрах та порядку, передбачених проеюом договору
оренди майна, опублiкованого в_оголошеннi про передачу майна в
оренду у вiдповiдностi.до пункту 150 Порялку, на рахунок, зазначений
оDендодавцем Y пDоектr тzжого договору.

Реквiзlrги paxyHKiB Реквiзити paxyHKiB операторiв електронних майданчикiв, вiдкритих
для сплати потенцiйними орендарями гарантiйних та реестрацiйних
BHecKiB за посил€lнням на cTopiнKy вебсайта адмiнiстратора, на якiй
зазначенi реквiзити таких paxyнKiB https://prozoпo.sale/info/elektronni
majdanchiki-ets-prozorroprodazhicbd2.

Оператор елекгронного майданчика здiйснюе перер.жувilння
ре€сlрацiйного та (або) гарантiйного внеску на казначейськi рах}ъки за
такими реквlзитчlми:

в пацiональнiй валютi:
Одержувач: .Щеснянська районна в MicTi Киевi лержавна алмiнiстрачiя
Рахунок Nэ UA 868201'7 20З 5 52490380000777бб
Банк одержувача: .Щержавна казначейська служба Украни, м. КиiЪ
Код згiдно з е!РПОУ 37415088
Призначення платежу: для перерахування ресстрацiйного та

гарантiйного BHecKiB.
Технiчнi реквiзити

оголошення
Перiод мiж. аукцiоном та аутцiон_ом.iз зниженням cTapToBoi цiни,
аукцtоном 1з зниженням стартово1 цlни та а}кцlопом за методом
покрокового зниження cTapToBoi цiни та подaшьшого подання цiнових
пропозицiй (20-35 календарних днiв з дати оприJIюднення оголошення
електонною торговою системою про передачу майна в оренду).
Сдине посилання на веб-сторiнку адмiнiстатора, на якiй с посил{lнн.,{ в
шфавiтному порядку на веб-сторiнки операторiв елекlронного
майданчика, якi мають httos://prozoпo.sale/info/elektTonni-maidmrchiki
ets-pTozorroprodazhicbd2.

KoHTaKTri данi (номер
телефону i адреса

елекгронноi пошти
працlвника

балансоутримувача
дJUI звернень про
ознайомлення з
об'ектом опенди

.Щосryп для ознайомлення з об'ектом оренд.I у робочi лнi з 08:00 до
lб:00 з понедiлка по п'ятницю забезпечуе ба;rансоутримувач -
комунЕrльне пiдприемство кКеруюча компанiя з обслуговування
житлового фонду .Щеснянського району м. Киева>

Контактна особа: Сокур Валентина ,Щмитрiвна
Тел. 067 555 45 52; (044) 546 39 l7.

ерlвник апарату ольга МАШКIВсЬкАк

(_-=-,
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ЗАТВЕРДКЕНО
Розпорядження,Щеснянськоi районноi
в
в

ОГОЛОШЕННЯ
про проведення електронного аукчiону Еа пр_одовження договору оренди

нея(итлового примiщення, що за адресою: м. КиiЪ, вулиця Каrптанова, 8-А,
площею 14,00 кв.м.

Загальна iнформацiя
Орендодавець ,Щеснянська районна в MicTi Киевi державнд адмiнiстрацiя, код

еДРПОУ З74l5088, мiсцезнаходження: проспект Маяковського
Володимира, 29, MicTo Ки|iь, 02225, тел. (044) 546-20-7l, e-mai[:
vkv09@ukr.net

Балансоутримувач Комуяальне пiдприемство <d(еруюча компанiя з обсrтуговування
житлового фонду flеспянського району м. Киева>, код €ДПОУ
З9605452, адреса: вул. Миколи Закревського, бул. l5, м. Киiв, 02217,
тел. (044) 546 З9 17, e-mail: чdsоkur(Dukг.пеt; dsastar2@ukr.net.

Iнформацiя про чинний
договiр оренди, строк

якого закiнчусться

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю кМайстерлiфт>> - чинний
орендар.
.Щоговiр ореrци Nэ l22З вiд22 сiчня 20l9 року
Строк оренди: 2 роки 364 днi
.Щата закiнчення договору: 28.07 .202l
Чинний орендар мае переважне право на продовження договору
оренди Ne 122З вiд22 сiчня 20l9 року, яке реа.лliзуеться шляхом участi
в аукцiонi на продовження договору оренди вiдповiдно до умов
пункту l49 Порядку передачi в оренду державного та комунального
майна, затвердженого постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд
03.06.2020 Nэ 483 к.Щеякi питання ороЕди державного та комунальною
майно (далi - Порядок).
Якщо переможцем став iнший учасник олектронного аукцiону, договiр
з чинним орендарем припиняеться у зв'язку iз закiнченням стоку, на
який його чкJIадено.

Iнформацiя про об'скт оренди
Iнформацiя про об'ект

оренди
Об'ект оренди знаходиться за адресою: вулиця Каштанова, 8_А,
м. Киiв, iндекс 02225
Загальна площа: 14,00 кв. м.
Корисна площа: l4,00 кв. м.
Частина житловоi будiвлi, перший поверх,
Тип об'скта: нежитловi примiщення.
Вхiд в примiщенrrя загальний. Стiни, фундамент, перекриття в
задовiльному cTaHi, фiзичний знос вiдповiдае TepMiKy оксплуатаuii
будiвлi. Технiчний стан об'екта задовiльний, в HMBHocTi системи
електропостачання, теплопостачання, водопостачання та каналiзацii.
Об'екг оренди не ма€ окремих особових paxyHKiB, вiдкритих
постачальниками комунальних послуг.
Поверховий план та фотографiчнi зобралсення об'екта додаються в
окремому файлi в ЕТС.
в податковiй заставi не пеоебчвае,

BapTicTb об'екга оренди Ринкова BapTicTb об'екта оренди станом на 28.02 .20Z| - 258 000 (,Щвiстi

п'ятдесят BiciM тисяч грн. 00 коп.) без П,ЩВ.
Iнформацiя про наявнiсть
рlшень про проведення

iнвестицiйного конкурсу
або про включення об'екта

до перелiку майна, що
пiдлягас приватизацii

Рiшення про проведен}fi iнвестицiйного конкурсу або про включення
об'екта до перелiку майна, що пiдлягае приватизацii, вiдсутнi.



Продовяtення таблицi

Iнформацiя про оlриманlul
балансоутримувачем
поюдження органу

управлiння

Не потребуе

Пропонований с,трок
оренди та графiк

використання об'екта

2 роки 364 днi

Iнформацiя про те, що
об'ектом оренди €

пам'ятка кульryрноТ
спадщини, щойно
виявлений об'ект

культурноТ спадщини чи
його частина

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

Iнформацiя про цiльове
призначення об'екта

оренди

Об'екг оренди вiдповiдно до абзацу l l пуiйi29 Порядку номожJIиво
використовувати за будь-яким цiльовим призначенням, oкpiм

22.01.20|9 Ns l223 - розмiщення
icTb по обсrryговуванню житлового

Проекг договору Додасться до оголошення про передачу нер}хомого майна в оренду в
окремому файлi в ЕТС

Iнформацiя про аукцiон
Iнформацiя про аукцiон

договору оренди.

електронних аукцlонlв.
Кiнцевий строк подання заяви на участь в елоктронному аукцiонi та
електронному аукцiонi iз зниженням стартовоТ цiни встановлюеться
електронною торговою системою для кожного елекгронного аукцiону
окремо в промiжку часу з l9 години 30 хвилин до 20 години 30 хвилин
дня, що передус дню проведення елекmонного ачкцiонч.

Умови оренди майна Строк оренди: 2 роки 364 днi

,Щодатковi умови оренди
майна

Можливiсть передачi об'е
Компенсацiя замовнику
договором про надання послуг з оцiнки майна ьiд 12.03.2021 Ns 9/03-
2|н.
Орендар вiдшкодовус Балансоутримувачу витрати пов'язанi зi

Оренднi канiкули - не передбаченi.



Продовження таблицi

. Обмеження щодо
цlльового призначення

об'екта оренди,
встановленi вiдповiдно до

п. 29 Порядку
Iнформацiя про умови,
на яких проводиться

аукцiон

Особа, яка мас HaMi

ресстрацiйний та гарантiйний внес
розмiр мiнiмального кроку пiдвищення стартовоi орендноi плати для:
аукцiону - 14,64 грн. (l %);
Розпriр гарантiйного внееку (ч 87 грн.
Розмiр гарантiйного внеску (п : З 000,ОО грн.
Пункmом 58 Поряdку переdачi mа комчнмьно2о
майна зазначено, tцо розмiр zuранmiйноzо в"е"*у всrано"iюеmься у
розмiрi сmарmово| opeHdHoi плаmu на:
[во мiсяцi dля _об'скпiв opeHdu, пропонованuй спрок opeHdu якtlх
спановumь вiё odHozo do |в ] 463,73*2 : 2 i27,46'zрн., a,,rc не
Meцure як 0,5 MiHiMMbHoI
сiчня поmочно2о potcy 6000,00*
opeHDapiB.
Пункmом l47 Поряdtу переd
KoMyHaJlbHo?o майна переdбачено,
в с mановJIю епься в idпо в i d н
оренdаря, якuй сплачуе
сmарmовоi' opeчdHoi' rLлапu за оduн

внесок - сума кошmiв у розмiрi
вспановленоi сmаном на ] сiчня п
600,00 zpH).
Кiлькiсть KpoKiB аукцiону за методо
орендноi плати та подальшого пода
Чинний орендар мае переважне
оренди в ходi аукцiо
BlH оере участь в
пропозицiю, яка е не

Вимоги до орендаря потенцiйний орендар повинен вiдповiдати вимогам до особи
орендаря, визначеним статтею 4 Закону Украiни (Про оренду
державно|о та комунального майна>.

,Щокументи, якi розмiщуе
(завантажуе) Учасник в
електроннiй торговiй
системl державного

пlдприемства
кПрозорро.Продажi> для

участl в елек.Iронних
торгах з оренди майна на

етапi подачi закритих
цiнових пропозицiй тобто
до електронного аукцiонч)

,Щокументи, що подаються учасниками електронних торгЬ поБиннi
вlдповlдати вимогам. встановленим адмiнiстратором елекгронноТ
торговоi системи державного пiдприсмства <ПроЪоррЪ.Продажi>'.

Вимоги до оформлення
документiв, якi повинен

надати Учасник для участi
в електронних торгах
електронноТ торговоТ
системи державного

пlдприемства
<Прозорро.Продажi>



Продовження таблицi

.Щодаткова iнформацiя ,що укладення договору оренди або в день пiдписання такого договору
переможець електронного аукцiону зобов'язаний сплатити авансовий

орендодавцем у проектi такого договорч.
Реквiзити paxyHKiB ектронних майданчикiв, вiдкритих

ями гарантiйних та реестрацiйних
вебсайта адмiнiстратора, на якiй
https :фrоzопо.sаlе/iпfо/еlеktгоппi-

d2,
оператор електронного майданчика здiйснюс перера(ування
реестрацiйного та (або) гарантiйного внеску на казначейiькi pu*yr*"
за такими реквiзитами:
в нацiональнiй валютi:
Одержувач: .Щоснянська районна в MicTi Киевi державпа адмiнiстрацiя
Рахунок Л! UA 86820l720355249038000077766
Банк одержувача: Державна каj}начейська слуrкба Украiни, м. КиiЪ
Код згiдно з сДРпоУ з74l5088
Призначення платежу: для перерахування реестрацiйного та
гарантiйного BHecKiB.

Технiчнi реквiзити
оголошення

Перiод мiж аукцiоном та аукцiоном iз зrйййм-"rчрБ*i цi"rп,
аукцiоном iз зниженням стартовот цiни та аукцiоном за метсдом
покрокового зниження стартовоТ цiни та подальшого подання цiнових
пропозицiй (20-35 календарних днiв з дати оприлюднення оголошення
електронною торговою системою про передачу маЙна в оренду).
едине посилання на веб-сторiнку адмiнiс.rратора, на якiЙ с посиланюl
в алфавiтному порядку на веб-сторiнки операторiв електронного
майданчика, якi мають hltps://prozorro.sale/info/elektronni-maidЪnchiki-

KoHTaKTHi данi (номер
телефону i адреса

електонноi пошти
працiвника

балансоутримувача для
звернень про

ознайомлення з об'екгом
оренди

Контактна особа: Сокур Валентина ,Щмитрiвна
Тел. 067 555 45 52; (044) 546 З9 'l7 ,

Керiвник апарату ольга MAIIIКIBCЬKA

\
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ЗАТВЕРДКЕНО

Розпорядження .Щеснянськоi районноi
в
Bi

ОГОЛОШЕННЯ
про проведення електронного аукцiону на продовrкення договору оренди

нежитловогО примiщеrтня, що за адресою: м. IiиiЪ, п!оспект Маяковськоiб ВБлЬiимира, 22-а
площею 11,30 кв.м.

овариство з
орендар.
.Щоговiр оренди N9 1224 вiд22сiчня 20l9 року

1

во на продовження договору оренди
яке реалiзуеться шJulхом yracTi ваукцlон1 на продовження догово пункту

_1_? 
п9р*пу передачi в ор9_н4у майна,

затвердженого постаЕовою Кабiне _ 06.2о2б
J',lЪ 483 <,Щеякi питання оренди державного та комунального майна>
(лалi - Порядок).
Якщо переможцем став iнший уrасник елекlронного аукцiону, договiр
1--r-y-gry 9!:!41р." п ипиняеться у зв'язку iз закiнченням сIроку, наякии иого },к.падено.

Загмьна площа: l 1,30 кв, м.

вlи заставl не

Корисна площа: l 1,30 кв. м.
Частина житловоi булiвлi, перший поверх.
Тип об'скта: нежитловi примiщення.
вхiд 

. в примiщекяя зага.llьний. Стiни, фундамент, перокриття в
задо*вi{lьномУ cTaHi, фiзичний знос вiдповiд* ;;йЪr ъ'йй;;;цiI
оудlвлl.
технiчний cTalн об'екга задовiльний, в наявностi системиелектопостачання, теплопостачання, водопостачання та каналiзацii.Uo скт оренди не мае окремих особових paxyHKiB, вiдкритих

уг.
зображення об'екта додаються в

рiшення про проведення iнвестицiйного конкурсу або про вкпючення
об'екта до перелiкУ майна, що пiдлягас пр"uчrЙrччil, вiдс}тнi.

еДРПОУ 374l5088. адреса: проспект
MicTo Киiв. 02225, тел. 1Ь44; 54Ь-20-71,

Балансоутримувач омунальне пiдприемство (КЪБrБ;;- кБ;й;Е-
житловогО фондч ДесняПського пайонЧ м. Ки66д;, л9д

15, м. КиiЪ, iндекс
dsastaг2@ukr.net.

Iнформацiя про
чинний договiр
оренди, строк

якого закiнчуеться

Iнформацiя про об'еrсг
Iнформацiя про
об'ект оренди

Ринкова BapTicTb об'екга фенди 
"rano" 

,i 28.02202l
BiciM тисяч грн. 00 коп.) грн. без

Iнформацiя про
наявнiсть рiшень про

проведення
iнвестицiйного

конкурсу або про
включення об'екта до
перелiку майна, що



Продовlкення таблицi

Iнформаuiя про
отримання

бмансо5,тримувачем
погодження оргаку

YпDавлiння

Не потребуе

Пропонований
строк оренди та

графiк
використання

об'€кта

2 роки 364 днi

Iнформацiя про те,
що об'ектом

оренди е пам'ятка
культурноi

спадщини, щойно
виявлений об'екг

культурноi
спадщини чи його

частина

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

Iнформацiя про
цiльове

призначення
об'скта оренди

Об'ею оренди вiдповiдно до абзацу 1lПriЙу 29ТБЬядку неможJIиво
використов}ъати за будь_яким цiльовим призначенням, oкpiм
визначеного договором оренди вiд 22.01,.2019 Nр 1224 - розмiщеiня
пiдприемств, якi здiйснюють дiяльнiсть по обсrryговуванню житлового
фондУ

Проект договору .щодаеться до оголошення про передачу нерухомого майна в оренду в
окремому файлi в ЕТС

, Iнформацiя про аукцiоп
Iнформацiя про

аукцiон
Електронний. аукцiон вiдбувасться в елекфЙiЙ ТфБвй-Т емГ
державне. пiдпри€мство <Прозорро.Продажi> через авторизованi
електроннi майданчики.
Спосiб проведення аукцiону: електронний аукцiон на продовження
договору оренди.
Дата та час аукцiояу визначаються на електронному майданчику,
час проведення аукцiону встzrновлюеться електронною торговою
системою автоматично вiдповiдно до вимог Порядку проведеЕня
електронних аукцiон iB.
кiнцевий строк подання змви на участь в електронному аукцiонi та
електронному аукцiонi iз зниженням cTapToвoi цiни встановrпоеться
електронноЮ торговоЮ системоЮ для кожIlого елеюронного аукцiону
окремо в промiжку часу з 19 години 30 хвилин до 20 iодини 30-хвилин

Умови оренди
майна

UTpoK оренди: 2 роки Jб4 дн1
CT9q1o.Bq 9 я: першого електронного аукцiону
- l 181,56 анняП.ЩВ);
(Пункmом вказано, lцо спарmова оренdна tмаtпа
вuзначаепхься в поряdку, переdбаченому п)л!клпом 52 цьоЪо поряdку, ме

мiсячну оренdну плаtпу,
ься. Оренdна плаmа за

ь 202I склаdае 1 181,56 zpH. без
урмування ПIIВ.

.Щодатковi умови
оренди майна

Можливiсть передачi об'
Компенсацiя замовнику
договором про надання послуг з о
2lH-
орендар вiдшкодовуе Ба,rансоутримувачу виlрати пов'язанi зi сплатою
виц)ат на оплату ком}нirльних послуг, земельIlого податку пропорцiйно
площl орендованих примiщень, електропостачання, послуги з
прибирання територii та вивiз смiття, охорона територii приriщ"r",
булiвлi та iH, експлуатацiйнi послуги.
Здiйспенпя невiд'смних полiпшень можJIиво тiльки у разi надання

2



Продовження таблицi

орендодавцем письмовоi згоди на поточний та,/або капiтальний ремонт
як це передбачено чинним законодавством.

страхувilння об'екту орснди на користь

Оренднi канiкули - не пеоелбаченi.
Обмеження щодо

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

Порядку

Об'екг оренди може б}ти вик
у договорl оренди, який
пiдлриемств, якi здiйснюють
фонду

Iнформацiя про
умови, на яких
проводиться

аукцiон

ому аукцlонl, сплачус
статусу учасника.
орендноi плати дл,-.

1о*оЪ',оо *,.
маuна зазначено, 

mа KoMYHcUlbHo.O

розмiрi сmарповоi' У

,,Щва мiсяцi dля о чх
п'яmu poKii 1 не'заробimноi плапu, всmановленоi сmаном на 1
6000,00*0,5:3000,00 zpH. dля поtпенцiйнttх

opeHdapiB.
в opeHdy lерэlсавноzо mа комунмьно2о
zаранmiйноzо внеску всmановлю€лllься
Поряdку, KpiM чuннЬzо оренdаря, iкuй

спJlачуе zаранmiйнuй внесок у розмiрi половltнч спарmовоi bpeHdHoi'
плаmu эа оduн мiсяць l l81,56: 2: 590,78 zpH

ермiни та в порядку. що визначенii торговоi системи державне

rрн (зzidно Закону YKpa|Hu <Про

сума KoulmiB у розмiрi 0, ] MiHiMaLtbtto|::;:;i.i:i:#iy:'::h:;;#:"*
сmаном на l сiчня попочно?о року (б000,00 zрн*0,I = 600,00 ерн),
Кiлькiсть KpoKiB аукцiону за методом покрокового зниження стартовоi
9рендноl плати та подальшого подання цiнових пропозицiй - 99. -

Чинний ор9ндар мас перевiDкне право на продовження договору орецди
в ходl аукцlону на продовження договору оренди за },I\{ови, 1цо BiH бере
участь в такому аукцiонi та зробив закриту uiHoBy пропозиц!ю, яка е Ее

нlж Dозмl ol ппяти
Вимоги до
орендаря

Потенцiйний оре
визначеним статтею 4 Закону Украiъи <про оренду державного та
дrщ!зддцц9дФц4L

!окументи, якi
розмiutуе (завантажуе)
Учасник в елекгроннiй

торговiй системi
державного

пiдприемства
<Прозорро.Пролажi>l

ДЛЯ 1"racTi в
елекгронних торгах з
оренди майна на етапi

подачi закритих
цiнових пропозицiй

тобто до елекгронного
ayKrioHy)

лля yracтl в
торговоi сис
кПро оренду
Вiдповiдмьн



Продовження таблицi

Вимоги до оформленнl
документiв, якi
повинен надати

Учасник для участi в
елекгронних торгах

електрнноi торговоi
системи державного

пlдприсмства
<Прозорро.Продалсi>

.Щокумепти, що подаються учасниками електронних Jор-гi;-й;й;П
вlдповlдати вимогам, встановлениМ адмiнiстатором елек,гронноi
торговоi системи державного пiдприсмства <ПрозЪрро.Пролажi>.'

.Щодаткова
iнформацiя

.Що укладення догово
переможець електронного аукцiон)
внесок та забезпечувапьний депозит, що визначенi за результатаNrиаукцlону у_ розмlрах.та порядку, передбачених проеюом договору
оренди майна, опублiкованого в оголошеннi про передачу майна'ь
оренду у вiдповiдностi до пункту l50 Порядку, нъ рахунок, зазначений
орендодавцем у проектi такого договооч.

Реквiзити paxyHKiB

2.

реестрачiйного та (або) гарантiйног
тaжими реквlзитаLlи:

в нацiонмьнiй ваrпотi:
одержувач: .щеснянська районна в

Рахунок Nэ UA 86820i72035524
Банк одержувача: Державна казн
Код згiдно з е,,ЩРПоУ 37415088
Призначеняя платежу: для перера

гарантlиного внеск!в.
Технiчнi реквiзити

оголошеЕня
Перiод мiж. а}кцi
а}кцlоном 1з зниженням стартов
покроково.го _зниження cтapToBoi цiни та подальшого подalння цiновихпропозицiй (20-35 каленларних днiв з дати оприлюднення оголошенЕJr

майданчика, якi мають
gý:plqzoпoDrodazhicbd2.

KoHTaKTHi данi
(номер телефону i

адреса електронноi
пошти працlвника
балансоутримувача
для звернень про
ознйомлення з
об'сктом оренди

.Щосryп для ознайомлення з об'екто@
lб:00 з понедiлка по п'ятницю забезпечуе баtансоугримувач
комунальне пiдприемство <Керlточа компанiя з обслуговрання
житлового фонду .щеснянського району м. Киева>

Контактна особа: Сокур Валентина ,Щмитрiвпа
Тел. 0б7 555 45 52; (044\,516 з9 17.

Керiвник апарату {уёаl- ольга МАШКIВСЬкА



ОГОЛОШЕННЯ
про проведення електропного аукцiоЕу на продовя(ення договору ореIшцнежитлового примiщення, що за адресою: м. Киiв, проЪпект Маякоuёr*о.оЪооЪдй ира,72-А,

площею l },30 кв. м.

в MicTi Киевi

овариство з
орендар.

якщо. переможцем став iнший учасник
договlр з чипним орендарем припиняеться

на який його

ня 2018

2l
пр:во на. продовженпя договору
, яке реzrлlзуеться IIIJIяхом участi в

?Iхц]9I] y продовження договору оренди вiдповiдно до умов пункту
l.+y IrорядкУ передачl в оренду державного та комунzrльного майнi,
затвердженого постановою КабiнетУ MiHicTpiB Украi.ни вiд 03.06.202б
J\b 483 <!еякi питання оренди держzrвного та комунмьного майна>
(лалi - Порядок).

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження,Щеснянськоi рйонноi

електронного аукцiону,
у зв язку lз закlнченням

Зага:rьна площа: l8,30 кв. м.

Впо вlи заставl не

Корисна площа: 18,30 кв. м,
ЧаЁrинла житЙвоiЪiдi-i, 

".р.ий поверх.
l ип оо'екта: нежитловi примiщення.
вхiд.в примiщення заiальний. Стiни, фундамент, перекриття в
задо_вiльпому cTaHi, фiзичний знос вiдповiдаJ ;;йi;у експ'луатацi1.
оудlвлl.
Технiчний стан об'екга задовiльний, в HMBHocTi системи
елехтропостачання, теплопостачання, водопостачшня та каналiзацii.Об'ект оренди не мас окремих 

-осоЬо""х 
р"-йi;,- йБ;;;

комуЕirльних послуг.
jч фотографiчнi зображення об'екта додаотьсч вЕтс,

Орендодавець ська_ районна в MicTi Киевi державна адйiпiсiffiо, кодсдрпоУ 374_15о88, мiсцезнаходження: проспекг Маяковського
Воллодимира, ,29, MicTo КцТв. О2225, тел. 1Ь++) 

j+o-zo_zi, 
"-йчii

Бмансоутримувач омунальне пiдприемство <<Керуюча компанiя з

тJ]пjч9.о фонду.ЩеснянськогЬ району м. Кисва>>, код
39605452. 

чqе.са: вул. Закр."."*о.6 М"*Ъп", Оуд. lS, 
". 

КrЬ'Ьд.*.
Р!_4.J9дJ!ЦЕ546 3ý dsаsиrz@uiс.пЁt.

Iнформацiя про
чинний договiр

оренди, строк якого
закiнчуеться

Iнформацiя про
об'ект оренди

оо-екта оренди станом на 2
Blcrм тисяч грн, 00 коп.) грн. без

Iнформацiя про
наявнiсть рiшень про

проведення
iнвестицiйного

конкурсу або про
вк.пючення об'екга до
перелiку майна, що



отримання
ба,rансоугримувачем
погод)l(ення органу

строк оренди та
графiк

використalння
об'екта

tцо об'ектом
оренди е пам'ятка

культурноi
сп4дщини, щойно
виявлений об'ею

культурноi
спадщини чи його

частина

Об'ект оренди не вiдноситься до .rur'яrо* куойурйГБfrщrii,
щойно виявлених об'скгiв культурноi спадщини

цiльове
призначення

об'екга оренди

ект оренди вiдповiдно до абзацу l l пункту29 Порядк5l неможJIиво
будь-яким. цi,пь9вим- призliачеiням. oKpiM
. оренди вiд 26.12.2018 Ns 1176 - розмiще;ня

використовувати за будь-яким цiльовим призiачев
визначеного договором оренди вiд 26,12.2018 Ns 1176 -пЙприемств, якi - 

здiйсЪюЙть дiяльнiсть no- 
- 
оЪ.оу.о"й;;;

житлового фонлч
одаеться до оголошення про передачу нерухомого
tремому файлi в Етс

Iнформацiя про
аукцiон

Умови оренди
майна

дIIl
для; лершого електронного аукцiону -вмня ПДВ):вапня П,I[В);

(ункmом 146 Поряdку вказано, lцо сlпарmова opeHdHa ruшmа
вuзначасmься в поряdку, переdба
ме не моэtе бупu нuлсчою за
всmановлену dozoBopoM, tцо
осtпаннiй мiсяць оренdu - бер

,Щодатковi умови
оренди майна

N_rожливlсть передачl оо'€кта в суборенду не
Компенсацiя замовнику ринковоi'оцiнки,.\U'rlсttu.lцDl зiiмовнику ринковоl оцlнки об'екта оренди згiдно з
договором про надання послуг з оцiнки майна вiд 12.0з.2о2| Ns 6/03_21н.
орендар вiдшкодовуе Балансоутримувачу витати пов'язаri зi
::l11:,-":-T]p^]_Ha оплату комунЕIльних послуг, зЪмельного податкупропорцlино площl орендованих... примiщеIlь, елекц)опостачаЕня,

:::,:[тл:..._ ДРj9Jрч" т" територii та' вивiз cMib, о*оiоr;,bp;;йii
lll-уlч:lч, 0уц|влi та iH. експrryатацiйнi послуги.

'€мних полiпшень можливо iiльки

Продовження таблицi

Не потребуе

нний аукцiон
державне пiдприемство
електроннi майданчики.

хвилин

)увасться в електроннiй торговiй системi
<Прозорро.Продажi> через- авторизованi

спосiб проведення аукцiону: елеюронний аукцiон Еа продовження
договору оренди.
дата та час аукцiону визначаються на елекlронн
Час проведення аукцiону встановлюсться ел
системою zлвтоматично вiдповiдно до вимог
ел
Ki заяви на rIасть в електронному аукцiонi таел з зниженням cTapToBoi цiни встановлюсться
електронною торговою системою дJlя кожного електронfiого аlкцiонч
окремо в промiжку часу з 19 години 30 хвилин !о 20 гоilн,;-Jб

2 роки 364 днi

Проект договору



Продовження табличi
орендодавцем письмовоi згоди начrчtrлчлgDrцчlYr rrл9D'Utlvl зrOли на поточниЙ таlабо капiтапЬний
|".УлТ:__:fлтдованого маЙна, як це передбачено чиннимзакоЕодавством.

;a,о"1*1о'-л:jj,Т:,:. 
сlрахув.tння об'екту оренди на користь

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

:lзначеflою у .договорi оренди, -якиЛ 
продовжуilо"r, u 

"ure,lp:y]111i" пiдприсмств.. якi здiйснюють'дiяльнiсть--''пооослуговуванню житлового фонду

Iнформацiя про
умови, на яких
проводиться

аукцiон

------ - r_-.\l.vllJ gJлцtчпri r,!IJIdчу
ки для наьуття статусу rrасника.
ення cTapToBoi орендноТ плати для:

пчй.орендар): 969,94 lpH.-.. чrчrц/{-рr.7ч7r2.1 | Ptl.
цiйний орендар): 3 8'79.74 гр,..
ноу oepJl(aBHozo mа комунсиьно2о''но?о внеску всmановiюсrпься у

!р?п!!!^о9gl! uй сmрок opeHdu якtlх
iB 1 939,87*2 = 3 879,7izрн,, але не

:, : : : л : 9, о ч 

" 
о ? о р о t9 6 0 0 0, 0 0 

-";, #Зtr ;d:;tr :;i.* SЖ''# #:i,:: }oPeHoaplB,

нdу ёерlсавноzо лпа KowyшaJlbлolo
''HoZ.o внеску всmановлюепься

крlлl чuнно?о оренdаря, якuй
половuнu сtпапmовоi. оренdноi
94 zpH.

мiни та в порядку, що визначенi
торговоi системи держaвне

плати.
9_ч?"дчр повинеII .вiдповiдати вимЪгам-Борендаря, визначеЕи *т-.ý_ 

_4 Закону УкfiаiЪЙ- -ПЙ- 
"i""iуьного майна)).

.Щокументи, якi

цtнових пропозицiй
тобто до електронного

аукцiо}ry)

розмiщуе (завантажчс)
Учасник , .п.*rропriЙ

торговiй системi
<Прозорро.Продажi>

для участi в
елекгронних торгах з
оренди майна на етапi

подачi закритих

лля rlасп в аукцiонi потенцiйн
торговоi системи док}а{енти,
(l lpo оренду держав}Iого та ко(l цо оренду держав}Iого та ко _J __-.-..-. - .,.*llla)),бlдповlд:tльнlсть за достовiрнiсть подaлних документiв несе змвник.



Контактна особа: Сокур Валентина.Щмитрiвна
Тел. 067 555 45 52: (044\ 54аа9 п.

продовження таблицi
Вимоги до оформлення

надати Учасник для
участi в електронних
торгах електронноi
торговоi систоми

державного
пiдприемства

що подalються rlасникalми елекtронних
вlдповlдати вимогаLr, встановленим адмiнiстратором електронноi
торговоi системи державного пiдприемства <Пр<iзоцi.iПро!йi;.--.--^

flодаткова
iнформацiя

/{v Jrчr(+дgцпл лUr UбUру Uрt нли aUO в день пlДписання такОго договорупереможець електронного аукцiону зобов'язаний сплатити авансовйй
:_1::9_n 

ru забезпечува,тьний депоiит, що визначенi за результатаJt{иаукцlону у, розмiрах.тi порядку, передбачених проекгом договору
:!:IaI "dr1, опублiковаIrого в оголоIценнi про ;ередачу маИна Ьоренду у вiдповiдностi до п}ъкту l 50 Пфядку, на p.rxyнoк,
заздачений орендодавцем у проектi такого до воDy.

укладення договору оренди або в день

Реквiзити paxyHKiB

Ы'-';]бЬ;;адмiнiстратора, на якiй зазначенi

анчика здiйснюе перержув.lння
го внеску. на казначейськi ржуrки
lи в:lлютl:

i К_иевi державна адмiнiстрацiя

Банк одержувача{е_рдlвllа_ цазн^".93"ХО"']Jf*Uа Украihи, м. КиiЪ
Код згiдно з еДРПоУ з7415088
Призначення платежу: дJUI перерахування реестрацiйного та
)антlиного BEecKlB.

Технiчнi реквiзити
оголошення

телефону i адреса
електронноi пошти

працlвника
балансоуrримувача
для звернень про
ознайомлення з

Керiвник апарату ольга MAIIKIBCЬKA

llt,lKpoKoBoTo зниж_ення cтapтoвo'i цiни та подмьшого подання цiновжпропозицlй (2U_35 кмендарних lmig з дати оприJIюдн!.Iня
оголошення електронною торговою системою про передачу майна в
оренду).
едине посилання на веб-сторiнку адмiнiстратора, на якiй € посилzлння

la:|]ya'llr*, аукцlоном та аукцlоном lз зниженням cTapToBoi цiни,аукцlоном lз зниженням cTapToBoi цiни та аукцiоном за методом

в алфавiтному. порядку на Be6-cTopiHKl-i

.Щоступ для ознайомлення з об'ектом оренди у р16:00 з понедiлка по п'ятницю забезпечуi
комунальIr9 пiдприемство <Керуюча компанiя
житлового фонду Деснянського району м. Киева>



ЗАТВЕРДЖЕНО

,rдс.|ц)Йi н

про пр ов еденн" .".*,n 
"""".:1;fч?"НТ#нежитлово}о 

"i"мlщенн,, йr.r#:*#;тlъ{,Т.:;йlТ:#"лё;Жj:li3.JJ#iНЪ", *-",

!еснянськаПайоннЙ-rfu Tl- Кпевi
проспект
546-20-7l

еДРПОУ 37415088. адреса:
MicTo КиiЪ, 02225, тел. Ю44l

державпа адмiцiстрацiя, код
Маяк.овського Володимира, 29,
e-mail : vkv0Or?r,,L" -^t

ts податковiй застав.i не

й поверх.

ЗН";l,,1l'iУ,'ilж'*ут#жт*чя""":i#:},ж"Тж*ffi ;
водопостачання та каналiзацii.
особових рахупкiв, вiдкриЙх

зображення об'екта додаються в

орендодавець

Балансоугримувач Комунальпе пiд

11*::т"лЗ:пду_Деенянськоло району м. Кисва>>, кол е.ЩРПОУ39 605452, адреса: вул. миколи зd;;;;.;,. йi;, ;:a;:ily;
Q4Ц.дц.(0q+) 54б зg 17,e-mail: vdsokrrrа)llkr nr.t. .|а.оtаi?6\,,t-- _л.Iнформацiя про

чинний договiр
оренди, строк якого

закiнчуеться

орендар.

019

21

жавного та комун:lльпого майна)

договlрзчинниморендаре r{аСНИК еЛеКГРОНН::Г:л_.?Цli9"у,

сТрокУ, на який йоaо r*rr^п.* 
припиняеться У зв'язкУ iз закiнченням

Iнформацiя про
об'скт оренди

Iнформацiя про
наявнiсть рiшень про

проведення
iнвестицiйного

або про вlспючення
об'екта до перелiку
майна, що пiдлягас



Продовження табличi
Iнформацiя про

оlт,имання
ба.лансо5rцlимувачем
погодження органу

ПропонованийiфЙ
орецди та графiк

використання
об'екта

rнрормацIя про те.
що оО'ектом оренди

€ паN{'ятка
культурноi

спадщини, щойно
виявлений об'ею

культурноi
спадщини чи його

частина

. 
Iнформацiя про

цlльове призначення
об'скта оренди

вик_ористовувати за будь-яким. ццl9виr-л призначеiням, oKpiM
:r:::::.:::19|о'9Ро" оренди вiл.22,01,201) N9 1222 - розмiщенняпйприемств, якi здiйснюють дiяльнiсть по обслуговуйню житлового

Iнформацiя про
аукцiон державне . пiдприемство <iПрозорро.Пlоj;i;--;;р;; авторизованiелеюроннi майданчики.

:I!."9 " 
промiжку часу з 19 години 30 хвил;Йr0 i';д;;ЪБЁ;;i

спосiб проведення аукцiону: електронний аукцiон на продовженIuI

ону визначilються н
аукцiону встанов

системою автоматично вiдповiдно

заJIви на участь в елешронному аукцiонi та
з зниженням cTapToBoi цiни встановrпоеться

:*:y"":iy. ]1*:"..::.:чтою л;rялкожЪого електронного 
"y-ui*i

Умови оренди майна

.Щодатковi умови
оренди майна

l
пер_ш9l9 елекlронного аlтч io ну

(1.1ункmом l46 Поря.dьу вказано, lцо сlпарlпова opeHdHa плаmаВu?НаЧаСmьсЯ в поряdку, переdбаченомч пvнimоu 52 ,uнпэп пппол^,
зао
проd
езень

Орендар вiдшкодовус
сплатою витат на опл
пропорцiйно плоцi о
послуги з jIрибирання територ
Iримlщення будiвлi та iH. експлуz
Здiйснення невiд'смних полiпшбнь можJ]иво тiльки у разi наданняорепдодавцем письмовоi згоди на поточний таlабо капiiаiьний ремонт
яре_ндованого майна, як це передбачено чшIним законодавством.

rчlurutиt lсl ь передачl оо'скта в
компенсацlя замовнику ринкринковоi оцiнки об'-екта оренди згiдно з

не

договором про нц'ння послуг з оцiнки майна вlд lz.dз.jОzt lT, Z7Ьз:2lH.



об'скта оренди,
визначеною у .договорi оренди, який продовжусться, а саме:
розмiщенпя пiдпри€мств, якi здiйснюють дiяльнiсть по
обсJryговуванню житлового фонду

Iнформацiя про
умови, на яких

проводиться аукцiон

Вимоги до орендаря
ореЕдаря, визначеним статтею 4 Закону УкраiЪи (Про оренду
дерхalвного та комунального майна>.

окументи, якl
(завантаясус) Учасник в
елекгроннiй торговiй
системi дерлtавного

пцприемства

участl в елекlронних
з оренди майна

етапi подачi закритих
цiнових пропозицiй

тобю до елекгронного

документiв, якi повинен
надати Учасник для
участi в елекгронних
торгах елекгронноi
торговоТ системи

Продовження таблицi

яка мас HzrMlp взяти участь в елекч)онному аукцrонl, сплпчу€
реестрацiйЕий та гарантiйний внески дJIя набуття..статусу уlасника.
Розмiр мiнiм_мьного кроку пiдвищення стар воi орендно1 плати дJIя:rозмlр мrнlммьного кроку
аукцiону - 30,40 грн. (1%);
Розмiр гарантiйного BHeclcy ( 9,83 грн.
Цзмiр гарантiйного внеску ( : 6 079,30 грн.
Пун_кmом 58 Поряdку переdач mа комунмьно2о
Mauцa зазначено, u|o розмlр 2аранпluно2о внеску всmановлюсmься у
розмiрi сmорmовоi' opeHdHoi tпаmu на:
,Щва мiсяцi dля об'скmiв opeHdu, пропонованuй сmрок оренёu якtа
сmановulпь Bid odHozo dо п'яtпu poKiB 3 039,б5+2 : б 079,30 ерн., але не
мемде як 0,5 MiHiMalbHo| заробimноt tълаmu, всmановленоt сЙаном на ]
сiчня. поmочноzо року 6000,00*0,5:3000,00 zрн. dля попенцiйнtlх
оренdарiв,
Пункmом 147 Поряdку переdачi в opeшdy dержавноzо па
комунально2о майна переdбачено, лцо розмiр zаранmiйноео BHecty
всmановлюеmься вidповidно Dо пункmу 58 цьоzо Поряdку, KpiM чuнноzо
оренdаря, якuй сппачус zаранmiйнuй внесок у розмiрi половuнч
сmарповоi оренdноt tъцаmu за оduн мiсяць 3 039,65 : 2 : 1 519,83 zpH.
Гарантiйний внесок сплачусться у термiни та в порядку, що визначенi
Регламентом роботи елекцlоняоi торговоi Ъистеми державно
пiдприсмство кПрозорро.Продажi>.
Розмiр реестрацiйного внеску: 600,00 грн (зzidно Закону YKpaiHu
кПро оренdу depacaBHozo па Koi4 нмьно2о Mau*a)) рессmрацiйнuй
внесок - сума KoutпiB у розмiрi 0,1 мiнiмальноi заробimноt плаmu,
всmановленоi сmаном на ] сiчня поmочно2о року (6000,00 zpH*0,! :
600,00 zpH).
Кiлькiсть KpoKiB аукцiону за методом покрокового зниження cтapтoвoi
о_рендноi плати та подальшого под:lння цiнових пропозицiй - 99.
чинний оретдар мае переважне право на продовження договору
оренди в ходl аукцlону на продовження договору оренди за умови, що
BiH бере. участь в такому аукцiонi та робиЪ закриiу цiнову
пропозицiю, яка о не меншою, нiж розмiр cTapToBoi орендноi плати.

лJUI участr в аукцlонt потенцrйний ороЕдар мае подати до електропноi
торговоi системИ документи, визначенi статгею l3 Закону У-краiЪи
кПро оренду державного та комyнального майна)).(llpo оренду державного та комунального маЙна)).
Вiдповiдальнiсть за достовiрнiсiь поданих документiв несе змвник.

баlIансоутримувача.
оренднi канiкули - не передбаченi

. ОбмежеЕня щодо

B0,I,atнotsJleHl вlдповlдн0
до п. 29 Попялкч

локументи, що подаються }4{асника}{и електронних торгiв повиннi
вlдповlдати вимогilм, встановленим адмiнiстратором електронноi
торговоi системи державного пiдприемства кПрозорро.Продажi>i.



Продовження таблицi

.Щодаткова
iнформацiя

.Що укладеrIня договору оренди або в день пiдписання такого договору
переможець електронного аукцiону зобов'язаний сплатити авансовий
внесок та забезпечувальний депозит, що визначенi за результатarь{и
аукцiону у розмiрах та порядку, передбачених проектом договору
оренди майна, опублiкованого в_оголошеннi про передачу майна в
оренду у вiдповiдностi до пункту l50 Порялку, на pzixyнoк, зirзначениЙ
орендодавцем у проектl такого договоDч.

Реквiзити paxyHKiB Реквiзити paxyHKiB операторiв елеюропних майданчикiв, вiдкритих
для сплати потенцiйними орендарями гарантiйних та ресстрацiйних
BHecKiB за посилilнням на cTopiHKy вебсайта алмiнiстратора, на якiй
зазначенi реквiзити таких paxyHKiB https://prozoпo.sale/info/elektronni-
maj danchikiets-pгozorroprodazhi-c Ьс 2.

Оператор електронного майданчика здiйснюе перерахування
реестрацiйного. та (або) гарантiйного внеску на казначейськi рatхунки
за такими реквlзит{lми:

в нацiона:lьнiй ва.lпотi:
Одержувач: ,Щеснянська районна в MicTi Киевi державна

адмrнtстрацlя
Рахунок Nэ UA 86820 1 720З5524903 8000077766
Банк одержувача: .Щержавна казначейська служба УкраiЪи, м. Киiв
Код згiдно з еДРПОУ 37415088
Призначення платежу: дIя перерzIхувzlння реестрацiйного та

гарalнтlиного внескв.
Технiчнi реквiзити

оголошення
Перiод мiж. аукцiоном та аукцiоном iз зниженням cтapтoBoi цiни,
аукцiоном iз зниженням cTapToBoi цiни та аукцiоном за метOдом
покрокового зниження стартовоi цiни та подальшого подання цiнових
пропозицiй (20-35 кмендарних днiв з дати оприлюдненнJI оголошення
електронною торговою системою про передачу майна в оренду).
едине посилання на веб-сторiнку адмiпiстратора, на якiЙ € посилalння
в алфавiтному порядку на веб-сторiнки операторiв електронного
майданчика, якi мають https://prozorro.sale/info/elektronni-maidanchiki-
еts-ргоzопорrоdай i-cbd2.

KoHTaKTHi данi (номер
телефону i адреса

елекгронноI пошти
працlвника

ба,тансоутримувача
для звернень про
ознайомлення з
об'скгом оренди

.Щоступ для ознайомлення з об'екrом оренди у робочi днi з 08:00 до
16:00 з понедiлка по п'ятницю забезпечуе бмансоутримувач
комунальне пiдприемство <Керуюча компанiя з обсrrуговранпя
житлового фонду .Щеснянського району м, Киева>

Контактна особа: Сокур Валентина Дмитрiвна
Тел. 0б7 555 45 52; (044) 5ц з9 1'l,

Керiвник апарату ольга MAIIIКIBCЬKAY



ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження !еснянськоi районноi
l

ОГОЛОШЕННЯ
про проведенпя електронного аукцiоЕу на продовrкення договору оренди

нежитлових примiщень, що за адресою: м. КиiЪ, вулиця Радунсiка, i8,
площею 145,30 кв. м.

Загальна
Орендодавець

Балансоlтримувач Комупальне пiдприемство uк"py."@
жrrтлового фонду flеспянського району м. Кисва>>, код СДРпОУ
З9605452, адреса: вул. Закревського Миколи, буд. 15, м. КиiЪ, iндекс

2@ukT.net.
Iнформацiя про
чинний договiр

оренди, строк якого
закiпчуеться

овариство з айстеплiбтш _ qиЕЕLrй
орендар.
,Щоговiр оренди Jф 1220 вiд 22.О1.2019

продовження договору оренди вiдповiдrо до ум(передач в оренду державного та комунаJIьного
постzlновою Кабiнеry MiHicTpiB Украihи вiд Q].i

комупшrьного май
)п{асник електрон]
ться у зв'язку iз з

кення договору оренди
и yracTi в аукцiонi на
)в пункту 149 Порядку
маЙна, затверджеt ого
06.2020 Ns 483 кДеякi
но (лалi - Порядок).
ного аукцiону, договiр
:кlнченням строку, на

n6'crcT
Iнформацiя про
об'ект оренди

Об'ею оренди знаходи адунськ4 18,
м. КиiЪ, iндекс 02034

кв. м.
кв. м.
iвлi, перший поверх.
пDимlщення.

вхiд 
. 
в примiщення загальний. Стiни, фундамент, перекритIх взадолвiльному сталi, фiзичний знос вiЙовiдчJ i.p"iry експrтуатацiТ

оудlвлl.
технiчний стан об'екта задовiльний, в нatявностi системи
ел_еюропостачання, теплопостачання, водопостачаIrня та каншiзацii.Об'екг оренди не ма€ окремих obbбo"ri J*й"ii -"й"r"*

уг.
зображен я об'екга додаються в

в податковiй заставi не
BapTicTb об'екта

оренди
Рлнкова вартiс
(,Щва мiльйони шiстсот н. без ПДВ.

Iнформацiя про
нirявнlсть рlшень про

проведення
iнвестицiйного

конкурсу або про
вмючення об'екга до
перелiку майна, що

п iд,пягас приватизачii

rIIцеЕня про проведення tнвестицiйного конкурсу або про вкJIюч.,IЕя
об'екта до перелiку майна, що пiдлягае np""u, 

- 

iчцii; вiдсутнi.

,Щеснянська райопна в
еДРПОУ 37415088, алреса:

державпа адмiнimрацiя, код
Маяковського Володимира, 29,

:Ti Кисвi
проспект
46-20-,7l.



Продовження таблицi

Iнформацiя про
отримання

балансоl,тримувачем
погодження органу

управлiння

Не потребус

Пропонований
строк ореяди та

графiк
використання

об'€кта

2 роки 364 днi

Iнформацiя про те,
що об'екгом

оренди с пilм'ятка
кульryрноi

спадщини, щойно
виявлений об'ект

культурноi
спадщини чи його

частина

Об'ект оренди не вiдноситься до паJ\,r'яток культурноi спадщини,
щойно виявлених об'сктiв культурноi спадщини

Iнформацiя про
цiльове

призначенЕя
об'скта оренди

Об'ект оренди вiдповiдно до абзацу l1 пункту 29 Порядку Ееможливо
використовувати за будь-яким цiльовим
визначеного договором орен ' t 22.01.2019
пlдприемств, якi здiйснюють ricTb по обсл
фонду

Проект договору Додаеться до оголошення про передачу нерухомого майна в оренду в
qкpeмoмy файлi в ЕТС

Iнформацiя про аукцiон
Iнформацiя про

аукцiон
н вiдбуваеться в
ство кПрозорро.
ки.

Спосiб проведення аукцiону: електронний аукцiон на продовжсdllя
договору оренди.
Дата та час аукцiону визначаються на електронному майданчику.
час проведення аукцiону встalновлюеться елекц)онною торговою
системою автоматично вiдповiдно до вимог Порялку проведення
електонних аукчiонiв.
кiнцевий строк поданЕя заяви на участь в електронному аукцiонi та
електонному аукцiонi iз зниженням cTapToBoi цiни встаrrовлюсться
електронноЮ 1орговоЮ системоЮ для кожного електронного а)тцiону
окремо в промiжку часу з 19 години 30 хвилин до 20 iодини 30-хвилиi
дlя, що передуе дню проведення електронного аукцiону.

Умови оренди
майна

LTpoK оренди: Z роки Jб4 днl
електронного аукцiону
I

lцо сmарlпова opeHdHa rшаtпа
вuзначаеmься в поряdtЕ, переdбаченому пункmом 52 цьоzо поряdlg, але

НuЭlСЧ мiсячну opeHdHy rшаtпу,
овором, ься. OpeHdHa плаmа за

___ opeHdu 202] смаdае 15 269,47 zрн. без
урахvвання П]IВ.

,Щодатковi умови
оренди майна

можливlсть передач1 об'екта в суборенду не передбачасться.
Компенсацiя замовнику ринковоi оцiнки о6'екта оренди згiдно з

Jф l1103_договором про наданпя послуг з оцiнки майна вiд 12.03.202l

Орендар вiдшкодовуе Балансоутримувачу витрати пов'язанi зi сплатою
витрат .на оплату комунальних послуг, земельного податку
пропорцlйно площi орендованих примiцень,
послуги з прибирання територii та вивiз смiтгя,

дlвлl та lH. експлуатаl

електропостача"ня,
охорона територii



l

Продовясоння таблицi

Здiйснення невiд'емних полiпшень можливо тiльки у разr надання
орендодавцем письмовоi згоди на поточний та/або капiтальний ремонт
орендованого майна, як це передбачено чинним зaконодавством.
Qренлар здiйснюс страхувzlння об'екry оренди на користь
ба.пансоутримувача.
Оренднi канiкули - не передбаченi.

Обмеження щодо
цiльового призначення

об'екта оренди,
встановленi вiдповiдно

до п. 29 Пооядкч

Об'ект оренди може бути використаний орендарем з метою
визначеною .у договорi .оренди, який. продовжуеться, а саме:
розмiщення пiдприемств, якi здiйснюють дiяльнiсть по обслуговуванню
житлового фонду

Iнформацiя про
),1\,lОВИ, на якИХ
проводиться

аукцiон

Ucooa, яка мае HaМrp взяти )лlасть в елекц)онному а}кцlонl, сплачуе
реестрацiйний та гарантiйний внески для набуття статусу учасника.
Розмiр мiнiмалыlого кроку пiдвищення cTapToBoi орепдiоi плати для:- аукцiону - l52,70 грн, (l%);
Розмiр гарантiйпого внеску (чинний орендар): 7 бЗ4,1З грн.
Розмiр гарантiйпого внеску (потенцiйЙпй оренлар): З0 5З8,94 грн.
Пун,кmом 58 Поряdку переdачi в оренdу DерэюавноЪо mа комунально2о
майtrа зазначено, tцо розмiр zаранmiйноzо внес\у всmановлюсmься у
розл+tiрi сmарповоi' оренdноl' плаmu на:
!ва мiсяцi dля об'скmiв opeHdu, пропонованuй сmрок opeHdu якuх
сmановumь Bid odHozo dо п'яmu poKiB 15 269,47*2 : 30 538,94 zpH,, ме
не менurc як 0,5 MiHiMaltbHot заробimноl' плаmu, всmановлено| cmaHci:,t на
] сiчня поmочно?о року б000,00*0,5 =3000,00 zpH dля поmенцiйнlм
opeHdapiB,
Пункmом 147 Поряdку переdачi в оренdу dерlсавноzо mа комунально2о
майна переdбачено, lцо розмiр zapaHmiйHozo внеску всmановлюапься
вidповidно dо пункmу 58 цьоzо Поряdку, KpiM чuнноzо оренdаря, якuй
сlulачус zаранmiйнuti внесок у розмiрi половuнu сmарповоi' оренdноi'
плаmL. за odult мiсяць 15 269,47 : 2 : 7 634,73 ерн.
Гарантiйний внесок сплачусться у термiни та в порядку, що визначенi
Регламентом роботи електронноi торговоi Ъистеми держiвне
пiдпри€мство кПрозорро.Пролажi>.
Розмiр ресстрацiйного внеску: 600,00 грн (зzidно Закону YKpaiHu к
Про opeHdy dерuсавноzо mа KovytшbHozo майна> рессmрацiйнuй внесок
-сума кошmiв у розлtliрi 0, ] мiнiмальноi' заробimноi' ппаmu, вслпановj, но|
сmаном на ] сiчня поmочно2о року (б000,00 epH*0,1 : 600,00 zрн).
Кiлькiсть KpoKiB аукцiону за методом покрокового зниження cTapToBoi
о_рендноi плати та подмьшого подalння цiнових пропозицiй - 99.
Чинний ор9ндар мае переважне прzlво на продовження договору оренди
в ходl аукцlону на продовження договору оренди за р{ови, що BiH бере
участь в Titкoмy а}кцiонi та зробив зzкриту цiнову пропозицiю, яка е ie

плати.
Вимоги до
орендаря

Потенцiйний орендар повинен вiдповiдати ви огам до особи орендаря,
визначеним статтею 4 Закону Украiни кПро орен.чу державного та
комунального майна>.

!окументи, якi
розмiщус (заваrп-ажус)
Учасник в елекцlоннiй

торговiй системi
дерх(авного

пiдприсмства
<Прозорро.Продажi>

для участi в
електронних торгах з
оренди майна на етапi

подачi закритих
цiнових пропозицiй

тобто до елекцlонного
аукцiоЕч)

ар ма€ податй до електронноi
статгею 13 Закону Украiни

ьного майна>.
дalних документiв несе заявник.



Продовження таблиlti

Вимоги до оформлення
цокументiв, якi повинен

надати Учасник для
участi в елекгронних
торгах елекгронноi
торговоi систоми

державного
пiдприсмства

<Поозооро.Продажi>>

.Щокументи, що подаються учасникчlrirи елекгронних торгlв повиннr
вiдповiдати ВимогЕlItI, встановленим адмiнlстратором електронно1

,oi.o"oi' 
"r"r""и 

державного пiдприемства <Прозорро,ПролажЬ>,

Додаткова
iнформацiя

то укладення договору оренди або в день пiдписання такого договору
переможець електронЕого аукцiону зобов'язаний сплатити авансовий
внесок та забезпечува.rьний депозит, що визначенl за результатаь,lи
аукцiону у розмiрах та порядку, передбачених проектом договору
оьенди'майна, опублiкованого в оголошеннi про передачу майна в
оilенлУ у вiдповiдfостi.до п}цкту 150 Порядку, на рахунок, зазначений
оDендодавцем Y проект1 такого договору.

Реквiзlrги paxyHKiB майданчикlв, вlдкритих
iйних та реестрацiйних
адмiнiстратора, на якiй
zorro.sale/info/elektronni-

2.
анчика здiйснюе перерахувalння
о внеску на казначейськi рахунки за

такими реквlзитами: в Еацlонaшьнlи вaшютl:
Олержувач: .Щеснянська районна в MicTi Киевi державна алмiнiстрачiя
рахунок ]Ф UA 86820172Ьз55249 з80000777бб
Банк олержувача: ,Щержавна казЕачейська служба Украiни, м. Киrв
Код згiдно з еЩРПОУ 37415088
Приз_начення платежу: дJIя перерarхування реестрацiйного та

гарантrиного BHecKlB.

Технiчнi реквiзити
оголошення

Перiод мiж. ащцiоном та аукцlон_ом.lз зниж:11]Y 
_cтapToBol цlни,

аукцiоном iз зниженням cтapтoвo1 цlни та аукцlоном за мЕто_до_м

покрокового зниження cTapToBoii ових
пропозицiй (20-35 календарних д ення
електронною торговою системою пр
сдинё посиланн-я на веб-сторiнку адмiнiстратора, на якiй с посиланIIя в
алфавiтному порядку
майданчика, якi мають

KoHTaKTHi данi (номер
телефону i адреса

електронноi пошти
працlвника

ба.пансоутримувача
для звернень про
ознайомленпя з
об'ектом орендлt

Доступ дrrя ознайомлення з об'€кгом оренди у робочi дЕi з 08:0L до
lб:00 з понедiJIка по п'ятницю забезпечу€ балансоуцимувач
комунirльне пiдприсмство <Керуюча компанiя з обслуговування
житлового фонду .Щеснянського району м. Киева>

Контактна особа: Сокур Валентина ,Щмитрiвна
тел. 067 555 45 52l (044) я6\39 l7,

Керiвник апарату ольга MAIIKIBCbKA,.{4u

4


