дЕснянськА рдйоннА в MIсTI ки€вI
ДЕРЖАВНА ЛДМIНIСТРАЦIЯ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
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Про оголошення аукцiонiв на
продовження договорlв оренди

Вiдповiдно до законiв Украiни
оренди
року Ns 483 кЩеякi питанн,I
ii-.rr" КиiЪськоi MicbKoi радI вiд
деякi питання оренди комунtшьного
Киева> та врtD(овуючи iнформацiю
пiдприемства <<Керуюча компанiя з
есшIнського району м, Киева> вiд

ътатами яких чиннi договори ор_л{дLr
одовженi з iснуючими орендарями або

А,

проведення електронного аукцiону
вих примiщень, якi знаходяться за
заг€шьною площею 29,4 кв, м, що

про проведеншI електронного аукцiону
тлового примiщення, яке знаходитьvя з,а
4 - Б, загаJIьною площею 8,25 кв, м, що
про проведення електронного аукцiону

2

5. Затвердити текст оголошення про проведення електронного аукцiону
на продовження договору оренди нежитлових примiщень, якi знаходяться за
адресою: м. КиiЪ, просп. Маяковського Володимира, 2З, загальною площею
53,80 кв. м, що додаеться.

-

комунЕLль ому пiдприемству <<Керуюча компанiя
обслуговування житлового фонду .Щеснянського району
Киева>
невiдкладно повiдомити чинних орендарiв про проведення електронних
б. Баrrансоутримувачу

м.

аукцiонiв.

7. Вiддiлу з питань майна комунальноi власностi Щеснянськоi районноi в
MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii розмiстити оголошення про проведеннrI
електронних аукцiонiв
продовження договорiв оренди нежитлових
примiщень в електроннiй торговiй системi.

на

8. Вiддiлу бухгалтерського облiку та звiтностi ЩеснянськоI районноi в
MicTi Кисвi державноi адмiнiстрацii в установленому порядку, провести
перерахування коштiв, що надiйдуть вiд оператора електронного майданчика.

9. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника

голови ,Щеснянськоi районноi

М. Загуменного.

Голова

в MicTi Кисвi

державноi адмiнiстрацii

Щмитро

PATHIKOB

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Щеснянськоi районноi

ОГОЛОШЕННЯ

орепди
про проведення електронного аукцiону на продовження договору
14-Б,
Братиславська,
нежитлового примiще"нЪ, що за uдр..ою, м. Киiв, вулиця
загальною площею 8,25 кв. м.
?.qгл пrllя irrrhnnMa rriя

в MicTi Киевi державна адмrнrстрацlя, кuл
мiсцезнаходження: проспект Володимир__а
сто Киiв, 02225, тел, (044) 546-20-7|, e-mail:

vkv09@,uk.net
Балансоутримувач

Iнформацiя rrро
чиннии договlр
оренди, строк якого
зашнчуеться

=

'
чUплу
адреса:
ел. (044)
__:__.

||241301 вiд 09.1 1.2018
ки 364 днi
говору: 25.07.2021'
Чинний орендар мае переважне тrраво на. продовження догОВ!Р|
в
оренли Jф^1124lз01 вiд 09.11.2018, яке реалiзуеться шляхом участl
ПУНКТУ
аукцiонi на
майнц
t+Я Порялку^передачi
06,2020
затвердженого
майна>
Шr-?ВТ<.Щеякi питання оренди
(да-rri - Порядок).
якщо переможцем став iнший учасник електронного аукцlaну,
ЛЪБвiр з'чинним орендарем при Iиняеться у зв'язку iз закiнченн-шrц
строку, на який його укладено,
__ _
[нформацiя про оо'ект оренди
об,ект оренди знаходиться за адресою: вулиця DратисJIавUька, l+__D,
м. Киiв, iндекс 02|56
Загальна площа: 8,25 кв. м.
Корисна площа: 8,25 кв. м,
Частина нежитловоТ булiвлi, другий поверх.
Тип об'екта: нежитловi примiщення.
Вхiд в примiщення заiальний. Стiни, фУндамент' перекритгя -В.
задовiльнЙу cTaHi, фiзичниЙ знос вiдповiдас TepMiHy експлуатацii
булiвлi.
ТЪхнiчний стан об'екта задовiльний, в HarIBHocT1 систэми
електропостачання, теплопостачання, водопостачzшня та каналiзацiT,
об'екЪ оренди не мае окремих особових paxyHKiB, вiдкритих
уг.
зображення об'екта додаються в

продовження
в
постаново
де

Iнформацiя про
об'ект оренди

BapTicTb об'екта
оренди
Iнформацiя про наявнiсть
рiшень про проведення

iнвестицiйного конкурсу
лбо про включення об'скта
до перелiку майна, що
пiдлягае приватизацii

161900,00 грн.

дв.

@ДeнняiнвестицiйнoгoкoнкypcyР.бo.пpoBкJIючeння
вiдсутнi.
b6-'.*ru до'перёлiку майна, що пiдлягас приватизацii,

Продовження таблицi

нформачiя про отримання
балансоугримувачем
погодження органу
управлiння

Пропонований строк
оренди та графiк
використання об'екта
.нформацiя про те, що
об'сктом оренди с
пам'ятка культурноi
спадщини, щойно
виявлений об'ект
культурноi спадщини
чи його частина
Iнформачiя про
цiльове призначення
об'екта оренди

gпалщини,
Об'ект оренди не вiдноситься до пам'яток культурноl
щойнО вйявлених об'ектiв культурноТ спадщини

Проект договору

Iнформацiя про аукцiон
Iнформачiя про
аукцlон

Умови оренди майна

Електронний. аукцiон вiдбуваеться в електроннlи торговlи сиgrсмr
держаъне.пiдприемство <iпрозорро.продажi> через авторизован1
електроннl маиданчики.
Спосй проведення аукцiону: електронний аукцiон на продовжоншI
договору оренди.
на ел
.Щата та час аукцiону визначаються
встановлюе
аукцiону
проведення
Час
системою автоматично вlдповlдно до
електронних аукцiонiв,
Кiнцевий строк подання зzIяви на часть в електронному аукцlоЕ1 та
електронному аукцiонi iз зниженням стартовоi цiни встановлюеться
електронною торговою систомою для кожного електронного аукцiону
окремо в промrжку часу з 19 години 30 хвилин до 20 години 30

'

стартова орендна плата для: першого електронного аукцlону
4ý2,72 грн. (без урахування ПДВ);

-

ulо
в поряdtу, переdбаченому пун

Пункmом 14б Поряdку вказано,
вuзначаеmься

л,tiсячну

Moilce буmu нuсtсчою
ilozoBopoM, uцo проd
ооенdu

.Щодатковi умови

оренди майна

-

плаmа
але не
овленУ

mравень 202

можливiсть передачi об'екта в суборенлу не п_ередбачаеться.
Компенсацiя замовнику ринковоi.-оцiнки об'скта _оренди згiдно з
20.
договором про надання послуг з оцlЕки майна вiд02,04.2021 Jф
витрати пов,язанi зi
Ф.;;"р "й,u*одо"у. Балансоутримувачу
сплатою витрат на оплату комунальних посJryг, земельного податку
пр
по
пр
Зд

орендодавцем письмовоТ згоди

ремонт орендованого майна, як це передбачено
законодавством.
Орендар здiйснюс страхування об'екту оренди на
балансоутримувача.
оренднi канiкули - не

ченi

чинним
користь

Продовження табjrлiцi

Обмеження щодо
цiльового призначення
об'екта.оренди,
встановленr вlдповlдно
до п. 29 Порядку
Iнформацiя про
умови, на яких.
проводиться аукцlон

Об'ект оренди може .буr" використаний орендарем з метою
а саме:
визначеною у договор1 оренди, якии продовжу€ться,
побутове
здiЙснюють
розмiщення суб'ектiв господарювання, що
обслуговування населення з ремонту одягу.

Особа, яка мае HaMip взяти rIасть в електронному аукцiонi, сплачуе
ресстрацiйний та гарантiйний внески для набуття статусу учасника.
Розмiр мiнiмального_ кроку уjдвичення стартовоI орендноi плати дJuI :
- аукцiону - 4,5З грн. (1%);
Розмiр гарантiйного внеску (чинний орендар): 226,Зб трн.
Розмiр гарантiйного внеску (потенцiйний орендар): 3000,00 грн.
Пункmом 58 Поряdку переdачi в opeHdy dерuсавноzо mа комуналы,оео
tпайна зазначено, tцо розмiр zаранmiйноzо внеску всmановлю€mься у
розлtiрi сmарmовоt opeHdHoi' плаmu на:
,Щва л,tiсяцi dля об'екmiв оренdu, пропонованuй сmрок оренdu якtм
сmановumь Bid odHoeo dо п'яmu poKiB 452,'72 *2 : 905,44 zpH,, сlле не
Jчленluе як 0,5 MiHiMaltbHoi заробimноt rutamu, всmановленоi'сmаном на ]
сiчня поmочноzо року б000,00*0,5:3000,00 zрн. dля поmенцiйнttх
opeHdapiB.

Пункmом 147 Поряdку переdачi в оренdу dерэюавноzо mа KoшyHa,lbHoao
лпайна переdбачено, lцо розлliр zаранmiйноzо внеску всmановлюеmься
BidпoBidHo dо пункmу 58 цьоzо Поряdку, KpiM чuнноzо оренdаря, якuй
слlлачуе zаранmiйнuй внесок у розмiрi половuнu сmарmовоt opeHdHoi'
плаmu за оduн л,tiсяць 452,'72: 2 : 22б,36.zрн.
Гарантiйний внесок сплачуеться у термiни та в порядку, що визначенi
Регламентом роботи електронноi торговоi системи державне
пiдприемство <Прозорро. Продажi>.
Розмiр реестрацiйного внеску: 600,00 грн (заfdно Закону YKpaiHu
кПро оренdу dерэtсавноzо mа комунсlльноzо лttайна)) реесmрацiйнuй
внесок - сулlа кошmiв у розмiрi 0,] мiнiлцальноt заробirпноi' плаmu,
всmановленоi сmаном на ] сiчня поmочноzо року (6000,00 zpH*0,1 :
600,00 zрн).
Кiлькiсть KpoKiB аукцiону за методом покрокового зниження cTapToBoi
орендноТ плати та подальцого подання цiнових пропозицiй - 99.
Чинний орендар мае переважне право на продовження договору
оренди в ход1 аукцlону на продовження договору оренди за )^4ови, що
BiH бере
rIасть в такому. аукцiонi та зробIIв закриJ} чiнову
пропозицlю, яка е не меншою, нlж розмlр cтapToBol орендноl плати.

.

Вимоги до орендаря

Потенцiйний орендар повинен
орендаря, визначеним статтею

вiдповiдати вимогzlм до особи
4 Закону Украihи <Про оренду

державного та комунаJIьного маинa)).
.Щокументи, якi розмiщуе

(завантажуе) Учасник в

в аукцiонi потенцiйний орендар мае подати до електронноi
торговоi системи документи, визначенi статтею 13 Закону Украiни
кПро оренду державного та комунчtльного майна>.
Вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть поданих документiв несе зчIявник.
.Щля y^racTi

електроннiй торговiй
системi державного
пiдприсмства
кПрозорро.Продажi> для
1"lacTi в електронних
торгах з оренди майна на
етапi подачi закритих
цiнових пропозицiй тобто
trо електDонного ачкцiонч)
Вимоги до оформлення
,Щокументи, що подаються учасниками електронних торгiв повиннi
документiв, якi повинен вrдповlдати вимогам, встановленим адмlнlстратором електронноl

надати Учасник дlя участi торговоi системи державного пiдприемства (Прозорро.Продажi).
в електронних торгах

електронноi торговоТ
системи державного

пiдприемства

<<Прозорро.Продажi>

Продовженrrя таблицi

,Щодаткова iнформацiя

Реквiзити paxyHKiB

Технiчнi реквiзити
оголошення

укладення договору оренди або в день пiдписання такого договору
переможець електронного аукцiону зобов'язаний сплатити авансовий
внесок та забезпечувшlьний депозит, що визначенi за результатап{и
аукцiону у розмiрах та порядку, передбачених проектом договору
оренди майна, опублiкованого в оголоrшевнiтlро передачу майна в
оренду у вiдповiдностi до пункту 150 Порядку, на рахунок,
такого до
зазначении
Реквiзити paxyHKiB операторiв електронних майданчикiв, вiдкритих
для сплати потенцiйними орендарями гарантiйних та реестрацiйних
BHecKiB за посиланням на cTopiHKy вебсайта адмiнiстратора, на якiй
зазначенi реквiзити тzжих paxyHKiB https://prozorro.sale/info/elektronnimaj danchiki-ets -prozorroprodaz hi-cbd2,
Оператор електронного майданчика здiйснюе перерахування
реестрацiйного. та (або) гарантiйного внеску на квначейськi рахунки
за такими реквlзитilми:
в нацiональнiй валпотi:
Одержувач: ,Щеснянська районна в MicTi Киевi державна
адмlнlстрацш
Рахунок ]ф UA 86820 1 720З 552490З800007 ]7 66
Банк одержувача: ,,Щержавна казначейська служба Украihи, м. КиiЪ
Код згiдно з еЩРПОУ 37415088
Призначення платежу: для перерахування ре€страцiйного та
lантiйного BHecKiB.
Перiод мiж аукцiоном та аукцiоном iз зниженням стартовоi цiни,
аукцiоном iз зниженням стартовоi цiни та аукцiоном за методом
покрокового зниження стартовот цiни та подttльшого подання цiнових
пропозицiй (20-35 календарних днiв
дати оприлюдненшI
оголошення електронною торговою системою про передачу майна в
оренду).
Сдине посилання на веб-сторiнку адмiнiстратора, на якiй е посиланнrI
в алфавiтному порядку на веб-сторiнки операторiв електронного
майданчика, якi мulють https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-

.Що

з

KoHTaKTHi данi (номер

телефону i адреса
електронноi пошти
працlвника
балансоутримувача для
звернень про
ознайомлення з

Керiвник апарату

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

Контактна особа: Сокур Валентина .Щмитрiвна
Тел. 067 555 45 52;(0а\ 546З9 |].

ольга MAIIIKIBCЬKA

ЗАТВЕРДЖЕНО

ОГОЛОШЕННЯ

про проведення електронного ау*ц!9rr_у на продовження
договору оренди
НОЖИТЛОВИХ ПРИМiЩеНЬ, ЩО За аДРеСОЮ:
М. КиiЬ, .rроi.r"*, Маяковсько.о Йпод имира,2з
загальною площею 53,80 кв. м.
Орендодавець

Балансоутримувач

MicTo КиiЪ, 02225, тел. (044) 546-20-7.!,,e-mail:
vk
<<Керуюча компанiя . об"rrу.овування

КП

*rrrо"оЙ-lоt ду
Щеснянського району м. Кисва>>, код СДРПОУ З9605 452,
фесi
вул. Закревського Мик ли, буд. 15, м. КиiЪ, iндекс
02217,r.n. (оЦ) s+c
3

Iнформацiя про
чинний договiр
оренди, строк якого
закiнчуеться

9 1 7, e-mail : vclsok ur(ii)uk r.пеt; orenda 1 бtЕukr.п et

l8
1

продовження договору оренди
в

Iнформацiя про
об'ект оренди

iдп

ов

iдн о

тJfiу" Ё?,Ёri

;6fi

ььi;

та комунЕrльного майна, затвердженого
в Украiни вiд 03.06,2020 м 483 <,Щеякi
комунального майна> (дшi Порядок).
г{асник електронного аукцiону, дt i.овiр
припиня€ться у зв'язку iз закiнченням строкУ, На
:-.-r:-}-g:y
якии
иого 9_9:1{up.,
укладено.
цiя про об'скт

об'ект

о

Володимира,2З, кв. 3, м. КиiЪ, iндекс 02225

Загальна площа: 53,80 кв. м.

оверх.

Стiни, фундамент, Irерекриття в
задовiльному cTaHi, фiзичний знос вiдпо"iдu.
iьрйъу Ъ'-ЪfrуТr"цii
будiвлi.

технiчний стан об'екта задовiльний,

в

наявностi сиuгеми

ел_ектропо стачання, теплопостачання, водопостачання
та

каналiзацii.

об'екТ орендИ не мае окремиХ оЬооовиi
lЙуr*lr,--Ъiд*Ъйr"*
ослуг.
чнi зображення об'екта додЕlються в
В податковiй заставi
IнформЪцЙ про
нrlявнlсть рlшень про
проведення
iнвестицiйного
конкурсу або про
включення об'екта до
перелiку майна, що
шдлягае приватизацii

Цд20. l

l .20 1 4 ЛЬ 1 3/26-5 2-25 -20

1048410 (Один
мiльriон сорок BiciM тисяч чоти
рцlтення про проведення iнвестицiйного конкурсу або про
включоння
об'екта до перелiку майна, що пiдлягае привати ацii, вiдсулнi,

Продовження таблицi

IнформацЙ прБ
отримання
ба_пансоутримувачем

погодження органу

Пропонований строк 2 роки З64 днi
оренди та графiк
використання об'€кта
нформацlя про те, що
об'сктом оренди е
па]\4'ятка культурноi
спадщини, щойно
виявлений об'ект
культурноТ спадщиirи
чи його частина
Iнформацiя про
€кт оренди вiдповiдно до
.
Drt^vyllvlvбyБoLИ
цlльове призначення
3d UУДь-яким цlлЬоВиМ призначенням,
oKPiM
визначеного
договором. оренди вiд 03.12.2018 N9 1099
об'скта оренди
ройiщ.ir"
громадських органiзlчlул iч"-iдiв. н.а площi, що не використовуються
емницькоi дiяльностi.
Проект договору
Iнформацiя про
аукцiон

Умови оренди майна

Iнформацiя п

кцrон

ЕлектроЙний ау
.рJrtrкIрuннии_
аукцlон вlдоуваеться

a:rllТ_,.1]ёЗ1:*""о
електроннi
майдЪнчики.

в електроннiй торговiй систёй
кПрозорро.Продаriil
чероз' фUДvнlrJчDщtl
авторизованi
Л -П----'-''

спосiб проведення аукцiону: електронний аукцiон на продовження
договору оренди.
Дата та час аукцiону визначаються на електронному майданчику.
Час проведення аукцiону встаIIовлюеться електронною торговою
системою автоматично вiдповiдно до вимог Порядку проведення
електронних аукцiонiв.
Кiнцевий строк поцання.зzUIви на участь в електронному аукцiонi та
електронному аукцiонi iз зниженням стартовоi-цiни встановлюеться
електроЕною торговою системою для_кожного електронного
аукцiону
окремо в промiжку часу з 19 години 30 хвилин до 20 iод""" 30'хвилин
дню проведення електронного ачкпiонч.

с
с

1

,Щодатковi умови

оренди майна

проdовэtсусmься. ОренРна поаmi за осmаннiй 'мiсяць
- mравень 202 ] cщadae 9,93 zрн. без урrмування ПЛВ.
лOI,OIJором про надання послуг з оцiнки майна

'

oprndu

вiд 11 .03.202|. ль 45121-ч.
орендар вiдшкодовуе Баланёоугримувачу витрати пов'язанi зi сплаiою
витрат
на оплату
комунальних
посJý/г, земельного
податку
пропорчiйно площi орендованих примiщень, електропостачання,
послуги з прибирання територii та. вивiз смiття, о*орЪru територii'
булiвлi та iH. експлуатаI iйнi послуги.
}Р}л_мiпrення
здiйснення невiд'смних полiпшень можл"во тiльки
у разi надання
орендодавцем письмовоi згоди на поточнийтаlабо капiiальний
ремонт
олрендоваIIого майна, як це передбачено чинним законодавством.
страхування об'екту
користь
9ло-.лlfllt^--:1iY-."..
балансоутримувача.
нднl канtкули - не

;йд;

на

продовження таблицi

Обмеження щодо
цiльового призначення
об'екта оренди,
встановленi вiдповiдно
до п.29 Порядк
Iнформацiя про
умови, на яких
проводиться аукцiон

uo'e*T оренди може
.бути

у договорi
:1:?:.:о- громадських

розмlщення

викори@

оренди, _зп,чй продбвжiеться,. а
органiзацiй iнвалiдiв на площl,

використовуIоться для провадження пiдприемницькоi
дiяльностi

Особа, яка мае
песстпя

Tri й

qul-1 Tq по no u_i

я стартовоТ орендноi плати для:

орендар): 591,1 1 грн.
йний орендар): 3 000,00 грн.
eHdy dерэtсавноzо mа KoMyHcUIbHoZo

Mau'a зазначено,

розмiрi сmарmовоi'

!ва мiсяцi

dля

сmановumь Bid оdноео do п'яmч
рон
менutе як 0,5 мiнiмальноi' заробimноi плаmu, всmановленоt сmаном
на ]
поmочно2о poty 6000,00*0,5:3000,00 Zрн. dля поmенцiйнtм

сiчня

opeHdapiB.

ереdачi в opeHdy dерэюавноzо mа комунально2о
розл,tiр zаранmiйноzо Bщectg) всmановлюеmься

сп]lачусzаранmiйнuо,у::фi,iХ:!,;У,,:|:#"#*,i;:r:ж:?'r;,:;::,
: 59t,1 l zрн.

шаmu за оduн мiсяць I I82,22 : 2

коu,lmiв у
на ] сiчня

Вимоги до орендаря
.Щокументи,

якГ

розмiрi
поmочн

ермiни та в порядку, що визIrачонi

Т торговоI системи
(зеidно

'
0

державне

О;';,#:

кПро

?#:

*0,I : б00,00 zрн).
Кiлькiсть KpoKiB
е (ом покрокового зниження стартовоТ
оренднот плати та подальшого подання цiнових пропозицiй - 99.
право на продовженrUI договору оренди в
договору оренди за умови, що BiH бере
бив закриry цiнову пропозицiю,
с
меншою, нlж
"ка "е
llcTapToBoi орендноТ плати.

визначеним статтею 4 Закону Украiни <про оренду
комунirльного майна>.

розмiщус (завантажуе)
--------J - --r'
Учасник в електроннiй
1Цро оренду державного та комунального майна>.
торговiй системi
вiдповiдальнiсть за достовiрнiсiь поданих документiв несе зЕuIвник.
державного
пlдпри€мства
<Прозорро.Продажi>
для участi в
електронних торгах з
оренди майна на етапi
:одачi закритих цiнових
пропозицiй тобто до

Вимоги до оформлення
документiв, якi повинен
надати Учасник для
участi в електронних
торгах електронноi
торговоi системи.ЩП
<Прозороо.Пполажi>

Локументи, що подаються учасникЕtми електроЕних торгiв повиннi
вlдповlдати вимогам, встановленим адмiнi )тратором електронноТ
_л_л-л- лт
торговоi системИ
державноГо пiдприеМства <ПроЙрро.Продажi>.'

]

|

4

!одаткова iнформацiя

Продовженrrя таблицi

в день IIrдписання тЕжого договору
зобов'язаний сплатити авансовий
ит, що визначенi за результатами
передбачеЕих проектом договору

Реквiзити paxyHKiB

Технiчнi реквiзити
оголошення

KoHTaKTHi данi@Ъмер

телефону i адреса

електонноi пошти

такими реквlзитами:
в нацiона-пьнiй валютi:
Одержувач:,.Щеснянська районна
адмlнlстрацш
Рахунок J\Ъ UA 868201720З55249
Бзнк одержувача: .Щержавна казн
Код згiдно з С[РПОУ 37415088
При.значення платежу: для перер
гарантiйного внескlв.

Перiод мiж
аукцiоном iз зниженням cTapToBol цlни та аукцlоном за методом
покрокового зниження стартовоТ цiни та подtlльшого подання
цiнових

пропозицiй (20-35 каrrендарних днiв з дати оприлюднеЕня оголошення
електронНою торговою_системою про передачу майна в оренду).
€дине посилання на веб-сторiнку ймiнiётратора,
якiй е'оЪiiо*о
алфавiтному порядку
"а
ori"iuropi"
ного"
"еб-сторiнки'
майДанчика, якi мают "а'
https://prozorro.saleiinfo7elekironni--";a'o""ъ;k;ets-prozorroprodazhi-cbd2
,Щоступ для ознайомлення з об'ектом оре

16:00 з понедiлка по п'ятницю забезпечуе балансоутримувач кп
кКеруюча компанiя з обслуговуванЕя житлового фонду д..""r."*о.о

працiвника
балансоутримувача для району м. Киева>
зверIIень про
Контактна особа: Сокур Валентина .Щмитрiвна
ознайомлення з
об'сктом оренди
Тел.067 555 45 52; (044) 54629 |7.

Керiвник апарату

ольга MAIIIKIBCЬKA

ЗАТВЕРДКЕНО

ЕнIIя
на продовження договору оренди
вулиця Закревського Микоlпr, 15,
загальною площею 17.10 кв. м,

Iнформацiя про
чинний логовiр
ореЕди., строк якого
закlнчуеться

\

flеснянська районна
_державна адмiнiстрацiя, код
еДРПОУ 37415088, а:
Маяковського ВолодЪ мира, 29,
MicTo Киiв,02225,тел. 044) 546-20-7| e-mail: vkvO9@ukr.net
П <Керуюча-ТопlпаЕЙ з обсл
Щесн_янського району м. Кисва>>,
вул. Миколи Закревського,
Рrл. tS, м. К]{lв,.lндекс tJ22l7, тел. (044)
51ý 39 17, e-mail:
'яж> - чинний
опада 2018 року

2|

цр9во на продовження договору
018 року, яке реалiзуеться шляхом
оговору оренди вiдповiдно до умов
149 Порядку передачi в оренду держilвного та комунального

l_цi]у
Y9ччl
lцрердженого постановою Кабiнету MiHicTpiB Уiраiни вiд
03.06.2020 м 483 кЩеякi питаIIня оренди державного та комунчtльного
майна> (да.гli

- Порядок).

3:5:,_п_.цеможчём

ciaB iнший учасник

строку, на який його укладено.

об'скт оренди

;*;;;;

електронного аукцiону,
tIясться ; ;;;й-r-i;

за

ект оренди знаходиться
адресою: м. КиiЪ, 02217,
вул. Закревського Миколи, 15
Загальна площа: 17,10 кв. м.
Корисна площа: 17,10 кв. м.
Частина нежитловоi будiвлi, перший trоверх.
Тип об'екта: нежитловi примiщЪння.
э примiщення вiдокремлений. Стiни, фундамент, перекриття в
Рёо
задовiльному cTaHi, фiзичний знос вiдповiдiе TepMiHy експлуатацii
будiвлi.

технiчний стан об'екта задовiльний,

в

наявностi системи

ел_ектропо стачання, теплопостачання, водопо стачанЕя та
'о"обо"",.

каналiзацii.
окремих
pu*y"*i",
комунальних послуг.
та_фотографiчнi зображен об'екта дод.lються в

об'ект оренди не мае
Етс.

fiй;;;-

податковiй заставi не
Ринкова
(Триста двадцять шiсть
Iнформацiя про наявнiсть РlшеннЯ про про_веденнЯ iнвестицiЙного конкурсу
at ,о. про вкJIючення
об'екта до перелiку майна, що пiдлягае .rриuаi"Ъацii, вlдсутнl.
рlшень про проведення
iнвестицiйного конкурсу
про вмючення об'е
-В

до перелiку майна, що

Продовження таблицi

погодження органу
управлiння

ПропонББйЕТтрок

оренди та графiк
використання об'екта
Iнформацй проТЕ цБ об'ект
об'ектом оренди е
щойно
Hor спадщини
пам'ятка культурноi
спадщини, щойно
виявлений об'ект
культурноi спадщини
чи його частина
Iнформацiя про
\-,U Uк,1,.,ренди
€кт оренди вtдпо_вlдlо
вiдповiдно до абзацу 11 пункту 29 Порядку неможJIиво
.
цlльове призначення
використовувати
будь-яким цla!9в_илч призiаченням, oKpiM
об'екта оренди
визначеного договором оренди вiд 30.11.201B lTs
tzзб - |Бiiriй.i"ii
суб'ектiв господарюъання, що здiйснюють побутове обслуговування

за

з

Iнформач-я про

Електронний аукцiон

i:t}l1T*
,".,ёуJ^l1'1у_:] ))
електроннi майданчики.

через авторизованi

спосiб проведення аукцiону: електронний аукцiон на продовження

ону визначаються на електронному майданчику.
аукцlону встановлюеться елеJ(тронною торговою
системою автоматично вiдповiдно до вимог Порядку проведення
я.зuulви на участь в електронному

аукцiонi та
lз зниженЕям cTapтoBoi цiни встановлю€ться

електронною торговою системою для кожного електронного
аукцiону
окремо в промiжку часу з 19 години 30 хвилин
Zo
до
хвилин дня, що
проводення електроЕного аукцi
оренди: 2 роки 364 днi
СТарТОва
го електронного аукцiону
J

iй;;-]6

мови оренди майна

оff5дч

- 948,75
(ПУНКmОМ ]46

ня

,

П!Вj;

tцо сmарmова opeHdHa плаmа
вllзначаеmься в поряdку, переdбаченол4у пу
але не л4оэtсе буmu нuэtсчою за осmанню
всmановлену. dоzовором, u4о проdовuсуеm
осmаннiй ,Ц!lо оренdu - mравень
mраЪень ZUZI
2(i2] склаdае
склаdае 948,75
948,75 zpH. без

-

.Щодатковi умови

оренди майна

.цv,r\JrllDlvlD

rrwрчл4чl

UU cKla

в UуOоренДУ

Не ПеРеДОаЧаеТЬСЯ,

Компенсацiя замовнику p"HnouoT оцirп" оЪ;J,.rч ЪрЪrл, згiдно
з
договором про надання послуг з оцiнки майна вiд 13.04.z021 ль 186/2l-

гЕ.

Орендар вiдшкодовуе Балансоутримувачу витрати пов'язанi
зi сплатою
витраJ на оплату комунальних послуг, земельного податку пропорцiйно

лектропостачання, послуги з
охорона територii примiщення

орендодавцем письмовоТ згоди
поrоiТ##Тr#:'Н"'Lf#-Т#ж;
""
0рендованого майна, як це передбачено
чинним законодавством.

орендар здiйснюе страхування об'екту

балансоутримувача.

канiкули

-

не

ор.rй- на

користь

Продовження таблицi

меження щодо
цiльового призначення
об'екта оренди,
встановленi вiдповiдно

об'ект
визначеною у договорi oI
розмrщення суб'ектiв господарювання,
обслуговування з ремонту взуття.

Iнформачiя про
умови, на яких
проводиться аукцiон

що

здiйснюють

ення стартовоi орендноi плати для:

сlчня

поmочно2о

opeHdapiB.

року

грн.
000,00 грн.
комунсlльноzо
mluноzо внеску всmановлюеmься
у
на:
проryоryованuй сmрок оренdu якuх
KiB 948,75*2 : ]897,50фн,, ane ne
i' llлаmu, всmановленоi. сmаном на ]
б000,00*0,5:3000,00 zpH. dля поmенцiйнuх

] 47
Поряdку переdачi в opeHdy dерэtсавноео mа
_
_
комунальноzо майна
переdбачено, о_
5аранiпtйrоrо ,rriiy
^розйtр
58 цьоzо Поряdку, KpiM чuнноiо
uнuu внесок у розлliрi половuнu
tпiсяць 948,75 : 2 : 474,38 zрн.
мiни та в порядку, що вЙзначенi
торговоi системи державне

Пункmом

0,00 грн (зеidно Закону YKpalHu к
мунальноzо лцайна> реесmрацiйнuй
внесок
суJйа кошmiв у розлпiрi 0,1 лliнiл,,tальноt заробimноi. iшаmu,
всmановленоi' сmанолl на ] сiчня поmочно?о
року (б000,00 zpH*0,1
600,00 zрн),
Кiлькiсть KpoKiB аукцiонУ за методоМ покрокового зниження стяптоппТ

-

.

:

орендноТ

Чинний

оренди в
бере

BiH
имоги до орендаря
.Щокументи, якi розмiщуе
(завантажуе) Учасник в

електроннiй торговiй
системl державного
пiдприемства

ренлноi плати.

цtйний орендар повинен вlдповlдати вимогtlм до
орендаря, визначеним статтею 4 Закону УкраiЪи кПро

державного та комунального майна)).
uу*ц
,.Щля участi
"
торговоТ системи
документи, визначенi
ю 13 Закону У'краЙ
оренду державного та комунilльног а)).
$]ро
ВiдповiдальнiстЪ за достовiрнiсiь поданих л KyMeHTiB несе зtUIвник.

-

<Прозорро.Продажi> для

участi в електронних
торгах з оренди майна на
етапi подачi закритих
цiнових пропозицiй тобто
Вимоги до оформлення
документiв, якi повинен
Учасник д;tя
в електронних торгах
електронноi торговоi
системи державного
пiдприемства

, що подаються учасниками

олектронних торгiв повиннi

4
Щодаткова

iнlРормацГ

Що укл

оренду

Реквiзити paxyHKiB

продовження таблицi

у,_

вiдповiдностi

до

пун

що визначенi за результатами
едбачених проектом договору

"rЧ6"'.i&""^1Т'Т;'ЁЁ,хх":

зазначений оDенлолаRтIем v ппоектi тятспгл ппглDлпr,

2.

анчика здiйснюе перерахуваIrня
за такими реквlзитами]
в нацiональнiй валютi:

го внеску на кчц}начейськi рахунки

одержувач: ,щеснянська районна в MicTi Киевi державна
адмlнlстрацш
Рахунок М UA 868201 720355249038 ОOOО777 66
Банк одержУlЧ9: Ще_р_жtвна кЕвначейська служба Украihи, м. Киiв
Код згiдно з СЩРПоУ 37415088
я реестрацiйного та
Технiчнi реквiзити
оголошення

KoHTaKTHi данi

(Ймер

Irерlод мlж. аукцlоном та аукцiоном iз зниженням cTapToBoi'цiни,
аукцlоном 1з зниженням стартовоi цiни та аукцiоном за методом
покрокового зниження стартовоi цiни та подальшого подання
цiнових
пропозицiй (20-35 кirлендарних днiв з дати оприлюднення
оголошення електронною торговою системою про передачу майна в

оренду).
Сдине посилання на веб-сторiнку
в алфавiтному порядку на вебмайданчика, якi мчlють
qЦрrqzащащоФаzhi-сЬd2.
Л9.:уп для ознайомлення з об'ектом ор
-балансоугриrува,
16:00 з понедiлка по п'ятницю забезпечуе
IiП
<Керуюча компанiя з обслуговування житлового
фо"дi ДесЙ"сько.о
району м. Киева>

телефону i адреса
електронноi пошти
працlвника
балансоутримувача для
звернень про
Контактна особа: Сокур Вшlентина !митрiвна
ознайомлення з
Тел. 067 555 45 52; QаЦ 546 З9 17.
об'ектом оDенди
,/-)

Керiвник апарату

,4лщ

ольга MAIIIKIBCЬKA

ЗАТВЕРДЖЕНО

Pi

в

в

ня

продовження договору оренди
м. КиiЪ, вулиця KioTo, 11 - А,

9,40 кв. м.

,]еснянськфБйоБа в-Й :Ti Кисвi
Балансоутримувач

СДРПОУ 374 1 5088, адреса: проспект
MicTo КиiЪ, 02225, тел. ?044 546-20-7 1_ е-mаl

кп

l

:

vkw(lЧlrr)llkr naf

Дес
02217, тел. (044)
IнформЪцiя пф
чинний логовiр
оренди., строк якого
закlнчуеться

овариство
орендар.

з

нiстю кУк

додатковою

топада 2018 року

2|

црgво на продовження договору
018 року, яке реалiзуеться шJuIхом
учасil в аукцlонl на продовження договору орендй вiдповiдно до р{ов
пункту l49 Порядку передачi в оренду державного та комун.tльного

у_а{на,
03.0б.2

становоЬ кiоiнёту MiHicTpiB Yripui""

итання оренди державного та комунilльного
"iд

майна>

iнший учасник електронного аукцiону,

]:::,_
lормацiя про
'ект оренди

йi,i.,

строку, на який його укладено.
Iнформацiя пББ обtкт о

r, ;;,

йr,i;,

;d;;;;';

об'ект

iндекс 02156

Загальна площа: 29,40 кв. м.
Корисна площа: 29,40 кв. м.
й поверх.
я.

Стiни, фундамент, перекриття в
вiдповiдае TepMiHy еiсплуатацii

в

технiчний стан об'екта задовiльний,
наявностi системи
електропОстачання, теплопостачання, водопостачання та кана.rriзацii.

об'ект оренди не ма€ окремих особових pu*y"*i",

"lл*р"i"*
комунztльних послуг.
та фотографiчнi зображення об'екта додzlються в

Етс

Iнформацiя про
рlшень про
проведення
iнвестицiйного
конкурсу або про
включсння об'екта до
перелiку майна, що
пlдляга€ приватизацii
HtUIBHlcTb

lIеребувас в податковiй заставi вiд 04.1 1.2008 Jф5/24-14l.
Ринкова в
(П'ятсот двадцять п'я
1шення про проведення iнвестицiйпого конкурсу

продовження таблицi

Iнформацiя про
отримання
балансоутримувачем
погодження органу

Не потребуе

сфй 2 роки З64 днi
оренди та графiк
використання об'скта
Iнформацiя про Te, що Об'ект оре
об'ектом оренди е
щойно виявлених об'екгiв культурно1 спадщини
пам'ятка культурноТ
спадщини, щойно
виявлений об'ект
культурноi спадщини
чи його частина
Uo,eKT орендиБЙпоБЙно
Об'ект
оренди вtдповiдно до абзацу 1.1 пункту 29Порядку неможJIиво
. Iнформацiя про
цшьове призначення
використовувати за будь-яким ЦЦч9вли]ч призначеriнrr, oKpiM
об'скта оренди
визначеного договоро.м оренци вiц 09.11.2018_ Ns 1182
- розмiщення
пlлприемства, яке здiйснюе дiяльнiсть по обсrryrговуванIIю
житлового
ПропонББйЕ

llpoeKT договору
IH ормацiя про аукцiон

IнформЪцЙ про

i)

через авторизованi
rPutltlr маиланчики.
спосiб проведення аукцiону: електронний аукцiон на продовження
договору оренди.
Дата та час аукцiону визначаються на електронному майданчику.
час проведення аукцiону встановлюеться електронною торговою
системою автоматично вiдповiдно до вимог Порядку проведення
електронних аукцiонiв.
Кiнцевий строк подання зЕUIви на rIасть в електронному аукцiонi та
електронному аукцlон1 lз зниженЕям cTapToBoi цiни встановлюеться
електронНою торгоВою систеМою длялкожного електронного аукцiону
окремо в промiжку часу з 19 години 30 хвилин до 20 iодини 30 хвилин
9JI9к

мови оренди майна

Строк ор
Стартова
28'lЗ,25 грн. (без урахування llЩts);

-

(пункmом

l46 Поряdtу

вказано, lцо сmарmова оренdна плаmа
поряdlу, переdбаченому пункmом 52 цьоЪо поряdlgl, але
н_е моJюе буmu нuжчою за осmанню мiсячну opeHdHy плаmу,
всlпановлену
dоеовором, tцо пцо^Qовilсуеmься. ОренОнЙ йаmа- за осйаннiй мiся{ь
нdu - KBimeHb 202 ] cщadac 2 873,25
BicTb передачi обЪкта в с
Компенсацiя замовнику ринковоi Ъцiнки об'ёкта оренди згiдно з
договором про надання послуг з оцiнки майна вiд 15.04.2021 м 2|l2L
0рендар вiдшкодовуе Балансоугримувачу витрати пов'язанi зi
сплатою.витрат на оплату комунЕIльних послуг, 3емельного податку
пропорчiйно площi орендованих примiщень, електропостачання,
.територii та вивiз смiття, охорона територii
iH. ексллуатацiйнi послуги.
х полlпшень можливо тiльки у разi надання
орендодавцем письмовоi згоди на поточний таlабо -капiта-llьний
ремонт орендованого майна, як це передбачено чиЕним
законодавством.
орендар здiйснюе стр.lхування об'екry оренди на користь
балансоутримувача.
i канiкули - не передбаченi.
вIlзначаеm_ься в

.Щодатковi умови

оренди майна

Продовження таблицi

цiльового призначення
об'екта оренди,
встановленi вiдповiдно
Iнформацiя про
умови, на яких
проводиться аукцiон

DlrJл4lwлчru

J

лчrUБUрI ()ренди, якИи

розмiщення пiдприемств,

якi

обслуговуванню жиЪлового фонду

Особа, яка
реестрацiйний та гаран

прОДовЖУеТься, а czrмe:
здiйснЁють 'дiяльнiсть пЪ

ення cTapToBoi орендноi плати для:
грн.

.п,lallHa

зазначено,

"r".";::;i

розмiрi сmарmово
!ва мiсяцi dля о

opeHdu якuх

*0,5:3000,00 zpH, dля":":;;#;::
поmенцiйнчх
Пункmол,t I47 Поряdку переdачi
л,tа.йна переd б ач ен о, u|о
розtчtiр

BidпoBidHo do пункmу 58 цьоzЪ

мiни та в порядку, що визначенi

торговоi системи

державIIе

'ОО,ОО

грн (зеfdн о Закону YKpatHu
vyHatlbчo?o
майна> реесmрацiйнuй
.
внесок - сул4а KoulmiB у р_озмiрi 0, ] л,tiнiмальноi' заробimноi. flJlamt],
всmановленоi' сmанол,t на ] сiчня поmочно2о
року (6000,00 zрн*0,I :
600,00 zpH).
Кiлькiсть. KpoKiB . аукцiону за методом покрокового зниженшI
стартовоi орендноi плати та подальшого подання цiнових пропозицiй
- 99.
чинний орендар мае переважне право на продовження договору
*одi_аукцiону на продовженЪя договору оренди за
умови, що
:ry"ул"
Вимоги ло орендаря
енти, якl
(завантажуе)
розмiщуе
Учасник в електроннiй
торговiй системi
державного
пlдприемства
<Прозорро.Продажi>
для участi в
електронних торгах з
оренди майна на етапi
l закритих цl
пропозицiй тобто. до

Потенцiйний орендар повинен вlдповrдати вимогilм до
орендаря, визначеним статтею 4 Закону Украhи <Про оренду

ьного майнa>.
учас
торговоi системИ документИ, визначенi

,Щля

ст

ею 13 Закону УкраiЪи

Вимоги дЪЪфорп,rлення локументи, що подаються
учасниками електронних торгiв повинн
KyMeHTiB, якi повинен Бlлu(Jtslла,l-и
вlдповlдати вимогчlм, встановленим адмtнiстратором
адмiнiстратопом електроннот
електDонно
нодати Учасник для
торговот системи державного пiдприемства кпръзорро.продажi>.
участi в електронних

4
торговоl системи
державного
пlдпри€мства
кПрозорро.Продажi>
Щодаткова iнформацiя

Реквiзити paxyHKiB

Технiчнi реквiзити
оголошення

Продовження таблицi

укладення
переможець електронного аукцiон;
внесок та забезпечувмьний депозит, що визначенi за результатами
аукцiону у розмiрах та порядку, передбачених
оренди майна, опублiкованого в оголошеннi пр
оренду у вiдповiдностi цо пункту 150 Порядку, на
орендодавцем у проектi такого договоDч.
Реквiзити paxyHKi
вiдкритих для сплати
внескlв
реестрацмних
адмtнiстратора, на якiй зЕвн
https ://рrоzоrrо. sale/info/elektronnicbd2.
оператор електр_онного майданчика здiйсню€ перерахування
реестрацiйного. та (або) гарантiйного внеску на кЕвначеtёькi pixyHK"
за такими реквiзитами:
в нацiональнiй валютi:
Одержувач: ,Щеснянська районна в MicTi Кисвi державна
адмlнlстрацlя
Рахунок Ns UA 86820 1 720 З 5 52490З800007 7 7 66
Банк одержув_аJqlержавна ка:}начейська служба Украiни, м. КиiЪ
Код згiдно з еЩРПОУ 37415088
Призначення платежу: для перерtIхування реестрацiйного та
гарантiйного BHecKiB.
,Що

|

Перiод мiж
аукцlоном lз знижеЕням стартовоТ цiни та аукцiоном за методом
покрокового зниження стартовоТ цiни та подЕlльшого подання цiнових
пропозицiй (20-35 календарних днiв з дати оприлюднення

оголопIення електронною торговою системою про передачу майна в
оренду).
сдине посилання на веб-сторiнку адмiнiстратора, на якiй е посилання
в алфавiтному. порядку на веб-сторiнкlr операторiв електронного
майданчика, якi мають https://prozoгro.sale/info/ёlektionni-maid^anchikiKoHTaKTHi данi (номер

телефону i адреса
електронноi пошти

працвника

Д9.:у" для ознайомлення a
16:00 з понедiлка по п'ятницю забезпечуе Ъйансоф"rува, КП

кКеруюча компанiя з обслуговування житлового фо"дi l]еснянсько.о
району м. Кисва>

балансоутримувача для
звернень про
Контактна особа: Сокур Валентина,Щмитрiвна
ознайомлення з
Тел. 067 555 45 52: QаЦ 546 З9 I7.
об'ектом оренди

Керiвник апарату

ольга MAIIIKIBCЬKA

