дЕснянськА рдйоннА в MICTI ки€вI
ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Nь

|lв

Про оголошення аукцiонiв на
продовження договорiв оренди

вiдповiдно До законiв Укратни uпро мiсцевi лержавнi адмiнiстрацiт>,
ппро оренду державного та комун.rльного майна>>, Порядку передачi ор.rлу
державногО та комун€rлЬного майна, затвердженого постановою "Кабiнеry
MiHicTpiB Украiни вiд 03 червня 2о2О року J\ч 48З <!еякi питання оренди
державного та комунЕtлЬного майна>>, рiшення КиТвськоi MicbKoT
рuд14 вiд

2З лилня 2020 року J\ъ 50/9l29 <Про деякi питання оренди комун.tльного
майна
територiальнот громади MicTa Киева> та враховуючи iнформацiю
балансоУтримувача к мун€шьного пiдприсмства <Керуюча компанiя з

обслуговування житлового фо.rду !еснянського
району
l4.06.202| Ns 46-2127:

м.

Киева>> вiд

l.

оголосити аукцiони, за результатами яких чиннi договори оренди
нежитлових примiщень можуть бути ПРодовженi з iснуючими орендарями
або

укладенi з новими орендарями.

2. ЗатвердитИ текст оголошення про проведення електронного аукцiону
на продовження договору оренди нежитлових примiщень, якi знаходяться за
адресою: м. КиТв, просп. Маяковського Володимира, 7, загаJIьноIо площею

24,00 кв. м, що дода€ться.

3. Затвердити текст оголошення про проведення електронного аукцiону
на продовженIIя догоtsору оренди нежитлових примiщень, якi знаходяться за
адресою: м. КиТв, вул. Бальзака оноре де, бl, загальною площею 48,50 кв. м,
що

дода€ться.

4. ЗатвеРдитИ тексТ оголошеНня прО проведеtlня електронного аукцiону
на продовжен}Iя договору оренди нежитлових примiщень, якi знаходяться за
адресою: м. КиТв, бульв. Висоцького Волоllимира, 6, загzшьною площею
44,90 кв. м, що дода€ться.
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5. Затвердити текст оголошення про проведення електронного аукцiону
на продовження договору оренди нежитлових примiщень, якi знаходяться за
адресою: м. КиТв, вул. Лифаря Сержа, 16, загальною площею 43,80 кв. Iv1, що

дода€ться.

6. Затвердити текст оголошення про проведення електронного аукцiону
на продовження договору оренди нежитлових примiщень, якi знаходяться за
адресою: м. КиТв, вул. Братиславська, |4 - Б, загальною площею 4О,7О кв. м, що

додасться.

7. Затвердити текст оголошення про проведення електронного аукцiону
на продовження договору оренди нежитлових примiщень, якi знаходяться за
адресою: м. КиТв, вул. Закревського Мик,)ли, 29, загальною площею

256,1б кв. м, що дода€ться.

8. Затвердити текст оголошення про проведення електронного аукцiону
на продовження договору оренди нежитлових примiщень, якi знаходяться за
адресою: м. Киiв' вул. Лифаря Сержа,20' загаJrьною площею 20'l5 кв. М, Що

дода€ться.

з

9. Балансоутримувачу

-

комун€Lльному

пiдlприсмству <Керуюча компанiя

обслуговування житлового фо"ду !еснянського району м. Киева>
невiдкладно повiдомити чинних орендарiв про проведення електронних

аУкцiонiв.

l0. Вiддiлу з питань майна комун€tльноТ власностi ЩеснянськоТ районноI в
MicTi Киевi державноТ адмiнiстрачiТ розмiститлt оголошення про проведення
еЛеКТРОI{НИХ аУкцiонiв на продовження дсlговорiв оренди нежитлових
примiщень в електроннiй торговiй системi.

l. Вiддiлу

бухгалтерського облiку та звiтностi !еснянськоi районноТ в
MicTi Киевi державнот адмiнiстраrriт в установленому порядку, провести
ПеРеРаХУВанiчя коштiв, що надiйдуть вiд оператора електронного майданчика.
l

|2.

Контроль

за

виконанням цього розпорядження покласти на

Заступника голови ЩеснянськоТ районноТ в MicTi Киевi державноi адмiнiстрачii
М. Загуменного.

Голова

итро PATHIKOB

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розгrоряджен ня .ЩеснянськоТ районноТ
в MicTi Кисвi державноi адмiнiстпапiт

вiдfб /Zерп,чs аl,Ф?/2у9

Ц36

ОГОЛОШЕННЯ

про проведення електронного аукцiону на продовження договору оренди
проспект Маяковського Володимира,7
площею 24,00 кв. м.

НеЖИТЛОВОГО ПРИмiшеНня. шо за адресою: м. КиТв,

орендодавець
Балансоутримувач

Загальна iнформацiя

Дg._rjцggц1 районна в MicTi Кисвi державна адмiнiстрацiя, код
СДРПОУ 374l5088. адреса: проспект Володимира МаяковськогЪ, 29, MicTo
Киiв, 02225, тел. (044) 546-20-7l, e-mai[: vkv09@ukr.net

КП <<Керуюча компанiя з обсllуговування житлового фонду
[еснялського району м. Кисва>>. код сдрпоУ з9605452, адреса:

вул. Миколи Закревського. бул. l5. м. I(иТв. iндекс о22|7, тел. (044) 546з9

lнформачiя про
чинний логовiр
оренди., строк
якого закlнчусться

l 7, e-mai l : v_dsok_ul@ukr, n91 ; orenda l б(@ ukr. net.

Фiзична особа-пiдприсмець оленкiвська Вiкторiя IBaHiBHa - чинний орендар.
!оговiр оренди Nlr l243 вiд 28.02.2019
Строк оренди: 2 роки 364 днi

!ата закiнчення договору: l 3.09.202l
ч_инн_и.щ

орендар мае переважне право на продовження договору оренди

N9 1243 вiд 28.02.2019. яке реа,тiзусться шляхом участi в аiкцiонi на
продовження договору оренди вiдповiдно до умов пункту l49 Порялку
передачl в оренду державного

та комунаJrьного

майна. затвердженого

постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд 03.06.2020 ]ф 483 <{еякi
питання оренди державного та комунального майна> (далi - Порядок).
якr-rlо переможцем став iнший учасни]к електронного аукцiону, логовiр з
чинним орендарем припинясться у зв'яtзку iз закiнченням строку, на який
його укладено.

lнформачiя про
об'скт оренди

Iнформачiя про об'скт оренди

Об'ект оренди знаходиться за адресою: проспект

Володимира,7. м. Киiв, iндекс 02224
Зага,rьна площа: 24.00 кв. м
Корисна площа: 24.00 кв. м
Спорула (смiттсзбi рн ик).
Тип об'скта: нежитлова споруда.
Вхiд .
примiщення. . окремий.

Маяковського

в
Сr-iни, фундамент, перекриття в
задовiльному cTaHi. фiзичний знос вiдповiдас TepMiHy експлуаталii
булiвлi.

BapTicTb об'скта
оренди
Iнформачiя про
наявнlсть рlшень про

проведення

iнвестицiйного
конкурсу або про
включення об'скта до
перелiку майна, що
пiдлягас приватизацiТ

стан

в

Технiчний
об'екта задовiльний.
наявностi системи
електропостачаньIя, теплопостачан ня, водопостачан ня та кана_лiзацiТ.
Об'скт оренди не мас окремих особових paxyHKiB, вiдкритих
постачаJIьниками комунirльних послуг.
Поверховий план та фотографiчнi :зображення об'екта додаються в
окремому файлi в tlTC.
В податковiй заставi переб
вiд l2.12.2008 J\Ъ 553
Ринкова BapTicTb об'скта оренди станом на З0.04.2021 - 470830,00 грн.
(Чотириста сiмдесят тисяч BiciMcoT три,ццять грн. 00 коп.) без ПДВ.
Рiшення про проведення iнвестицiйн(сго конкурсу або про включення
об'скта до гlерелiку майна. що пlдлягас приватизацii. вiдсутнi.
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lнформачiя про
отримання

Проловження таблицi

Не потребус

балансоутримувачем
погодження органу
управл

i

н

ня

Пропонований
строк оренди та
графiк
використання
об'€кта
Iнформачiя про те,
що об'сктом
оренди с пам'ятка
культурноТ
спадщини, tцойно
виявлений об'скт
культурноi
спадщини чи його
частина
Iнформачiя про
цlльове
призначення
об'екта оренди
Проект договору
Iнформачiя про
аУкцlон

Умови оренди
майна

2 роки 364 днi

об'ект оренци не вiдноситься до пам'яток культурноТ спадщини, щойно
виявлених об'сктiв кул ьтурноТ спадщи ни

об'скт оренди вiдповiдно до абзацу

використовувати за буль-яким цiльовим призначенням, oKpiM визначеного
договором оренди вiд 28.02.2019 ]ф l24з - розмiщення торговельних
об'сктiв з продажУ ПроДоВолЬчих ToBatriB, KpiM ToBapiB пiдакцизноi гпупи.
додасться до оголошлення про передачу нерухомого майна в оренду в
окремому файлi в ЕТС
Iнформачiя про аукцiон
Електронний . аукцiон вiлбувасться
державне . пiдприсмство <Прозорро,Пролажi> через авторизованi
електроннi майдан чи ки.
спосiб проведення аукцiону: електронний аукцiон на продовження
договору оренди.
Дата та час аукчiону визначаються на електронному майданчику.
час проведення аукцiону встановлюсться електронною торговою
системою автоматично вiдповiдно до вимог Порялку проведення
електронних аукцiонiв.
кiнцевий строк подання заяви на участь в електронному aykuioHi та
електронному аукцiонi iз зниженняIи стартовоТ цiни встановлюеться
електронною торговою системою дл]я кожного електронного аукцiону
окремо в промiжку часу з l9 години .}0 хвилин до 20 години 30 хвилин
дня, що переду€ дню проведення електронного аукцiону.
Строк оренди: 2 роки 364 днi
Стартова орендна плата для:
- першого електронного аукчiону - 2З29,70 грн. (без урахування
ПДВ);

(Пуtкmrl.ч 11б Поряс)ку вказано, u|о сmарmова оренdна

,Щолатковi умови

оренди майна

пцаmа
вL|зltачасmься,в поряdку, переdбачено.лl.у пункmо.\| 52 цьоzо поряdку, (Iпе не
.||оже буmtl tшасчOю за о(,mашш) -tlit:ячttу оренdну плаmу, всmанов"цену
dozoBopo.lt,_y1o проdов,ж,усmься. ()peHdrta п.,lаmа за осmаннiй мiсяць оренdu
червеllь 202l cK.ladac: 2З29,70 zpH. без урсlуубання ПЛВ,
Можливiсть передачi об'скта в суборенлу не передбачасться.

компенсацiя замовнику ринковот с,цiнки об'екта оренди згiдно

з

плоII1l орендоваIrих гtримiщень, електропостачання, послуги

з

договором про надання послуг з оцiнки маЙна вiд l4.05.2021 J\b 24l2l-ГЕ.
орендар вiдшкодовус Балансоутримувачу витрати пов'язанi зi сплатою
витрат на оплату комунальних послуг. земельного податку пропорчiйно

прибирання територii та вивiз смiття, охорона територii примiщення
булiвлi та iH. експлуатачiйнi послуги,
здiйснення невiд'смних полiпшень можливо тiльки у разi надання

Продовження таблицi

орендодавцем письмовот згоди на поточний таlабо капiтальний ремонт
орендованого майна. як це передбаченtl чинним законодавством.
Оренлар здiйснюс страхування об'скту оренди на користь
балансоутримувача.
оренднi канiкули - не пеDедбаченi.
Обмеження щодо
Об'ект ор.енди може бути використаний орендарем.з метою визначеною
цiльового
торговельних
у логоворi оренди, який продовжу€ться, а саме: розм.lщення
призначення об'скта об'сктiв з продажу продовольчих ToBapiB. KpiM ToBapiB пiдакцизноТ групи
оренди, встановленi
вiдповiдно до п,29
Порядкч
Iнформацiя про
Ucoba, яка ма€ HaМlp взяти участь в електронному аукцlонl, сплачу€
умови, на яких
ресстрачiйний та гарантiйний внески д.пя набуття статусу учасника.
проводиться
розмiр мiнiмального кроку пiдвищення стартовот оренднот плати для:
аукцlон
аукцiону - 23,З0 грн. ( l %);
Розмiр гарантiйного внеску (чинний орендар): 1l64,85 грн.
Розмiр гарантiйного внеску (потенцiiiний орендар): 4659,40 грн.
Пункmо-v 58 Поряdку переdачi в ореlнdу dерэtсавно?о mа комунапьно?о
лlойна зазначено, u4o рtlз.чiр zаранmiйноzо внеску всmановлюсmься у
роз"viрi cmapmoBo[ opeHdttoi' плаmu на:
Два .лliсяцi d.ця об'скmiв оренdч, ttрtlпонованuй сmрок opeHdu якuх
сmшювчпlь Bid o)ltozo do п'яmч poKirl 2329,70*2 - 4б59,40 zpH., але не
-\teHLLe як 0,5 -vitti.tta.,tbtttli' заробimltоi' п.lumu, всmанов.qеноi' сmаном на l
сiчня поmочно?о року б000,00*0,,5:3000,00 ?рн. dля поmенцiйнuх
opeHdapiB,
Пункmом l17 Поряdку переdачi в opeHdy dержавноzо mа ко,иунапьно?о
,л,tайна переdбачено, tцо роз.vtiр еаранmiйноzо внеску всmановлюеmься
вidповidно do пункmу 58 цьоzrl Поря:iку, крi,и чuнноzо оренdаря, якuй
сп|ачус zаранmiйнuй внесок у роз,ltiрi половuнu сmарmовоt' opeHdHo|
пlаmu за oduH .лliсяць 2329,70: 2 - l 1 б1,85. zpH.
Гарантiйний внесок сплачу€ться у термiни та в порядку, що визначенl
Регламентом роботи електронноТ торговоТ системи державне
пiдприсмство <Прозорро.Пролажi >.
Розмiр ресстрацiйного внеску: 600,0l) грн (заidно Закону YKpa|Hu к Про
opeHdy dер,жавно?о mа Ko.\lyHaлbHozcl .л,lайнq> рессmрацiйнuй внесок cy.\la кошmiв у роз.uiрi 0, ] Mfuti.\4albHO[ заробimноi' плаmu, всmановленоi'
сmано,м lш l сiчttя пOmOчно?о року (б000,00 zpH*O, ] : б00,00 zрн).
Кiлькiсть KpoKiB ayKuioHy за методоl\{ покрокового зниження стартовоТ
оренлноТ плати та подальшого подання цiнових пропозичiй - 99.
Чин.ний орендар ма€ переважне право на продовження договору оренци в
холi аукчiону на продовження договору оренди за умови, що BiH бере
участь в такому ayKuioHi та зробив закриту ltiHoBy пропозицiю, яка € не
меншою. нlж розмlр cTapToBol орендноl плати.
Вимоги до
Потенцiйний орендар повинен вlдповlдати вимогам до особи орендаря,
орендаря
визначеним статтею 4 Закону УкраТни кПро оренду державного та
комунального майна>.

-

!окументи, якi
flля участi в ayKuioHi потенцiйний орендар ма€ подати до електронноi
розмiщус (завантажус) торговоТ системи документи, визначенi статтею l3 Закону Украiни кПро
Учасник в електроннiй оренду державного та комунального майна>.
торговiй системi
Вiдповiдаrrьнiсть за достовiрнiсть подаllих документiв несе заявник.
кПрозорро.Пролажi>
для участl в

електронних торгах з
оренди майна на етапi
подачi закритих

цiнових пропозичiй

тобто до електронного

аукцiону)
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Вимоги ло оформлення
документiв, якi
повинен надати

учасник для участi в
електронних торгах

Продовження таблицi

що подаються учасниками електронних торгiв повиннi
вlдповlдати вимогам, встановленим алмiнiстратором електроннот

/{окументи,

торговоТ системи державного пiдприсмства кПрозорро.Пролажi>.

електронноТ торговоТ

системи державного
пlдпри€мства

<Прозорро.Продажi>

додаткова
iнформачiя

!о

укладення договору оренди або в день пiдписання такого договору
переможець електронного аукцiону зобов'язаний сплатити авансовйй
внесок та забезпечувальний депозI,tт, що визначенi за результатами
ayKuioHy у розмiрах та порядку, пере,цбачених проектом договору оренди
^ореплу
м.айна,. опублiкованого в оголошеннi про перелачу майна u
у

вlдповlдностl до лункту l50 [llэрялк}, на рахунок, зазначений

Реквiзити paxyHKiB

орендодавцем у проектi такого договору.
Реквiзити paxyHKiB операторiв ejl

Для сплати потенцiйними орендарями гарантiйних та реестрачiйних
BHecKiB за посиланням на cTopiHKy вебсайта алмiнiстраiора,'на якiй
зазначенi. реквiзити таких paxyHKiB https://prozorro.sale/info/elektronnimaj

danchiki -еts-рrоzогrорrоdаzh -cbd2.
i

оператор електронного .майданчика здiйснюс
та (або)

Технiчнi реквiзити
оголошення

перерахування
гарантiйного внеску на казначейськi рЪ*унк, за
ресстрачiйного
такими реквlзитами:
в нацiональнiй валютi:
одержувач: .щес_ня_н_ська районна в пticTi Киевi державна алмiнiстрачiя
Рахунок J\Ъ UA 86820l 720З55249038000077766
Б_анк одержувача: !ержавна казначейська служба Украiни, м. КиТв
Код згiдно з СДРПоУ 374l5088
Призначення платежу: для перерах)/вання ре€страчiйного та
гарантiйного BHecKiB.
перiол мiж. аукцiоном та аукцiоном
аукцlоном lз зниженням стартовот цiни та аукцiоном за методом
покрокового зниження стартовот цiни та подaulьшого подання цiнових
пропозицiй (20-з5 календарних днiв з дати оприлюднення оголошення
електронною торговою системою про передачу майна в оренду).
-посилання
Сдине посилання на веб-сторiнку адмiнiстратора, на якiй с
в
алфавiтному порядку
веб-стrэрiнки операторiв електронного
маЙДанчика, якi мають https://prozon,o.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-

на

prozorToprodazhi

KoHTaKTHi данi

(номер телефону i
адреса електроннот

пошти працlвника
балансоутримувача
для звернень про
ознайомлення з
об'сктом оренди

Керiвник апара

-с

bd2.

.ЩocтyпДляoзнaйoМЛеннязoб'eктoмopеHДиypoбoffi
понедiлка по п'ятницю забезпечус баrrансоутримувач Кп ккеруюча
ком_панiя з обслуговування житлоЕlого фонду !еснянського району
м. Кисва>

Контактна особа: Сокур Ва*пентина !митрiвна
Тел. 067 555 45 52; (044) 546 з9 17.

ольга МАШкIВСЬКА

ЗАТI]ЕРДЖЕНО
Розпорялження .Щеснянськоi районноi
в MicTi Кисвi державноТ адмiнi9трq,tiТ

",{6пuruЦ

Шly'-Ng L/эь

ОГОЛОШЕННЯ

про проведення електронного ayKuioцy на продовження договору оренди
нежитловОго примiЩення, що за адресою: м. Киiв, вулицЯ Бальзака Оноре де, б1
плошею 48,50 кв. м.

гальна iнформацiя

ндодавець

районна в MicTi Кисвi державна адмiнiстрацiя, код
Щеснянська
jz+isoBB.
алреса: проспект Маяковського Володимира, 29,
адЁпб'
nniiro китв. о2225, тел. (Ь4+) 546_20_7l. e_mail: vkvO9(oukr.net

Балансоутримувач

житлового фонду
обс;lуговування _ _жи,тлового
фонлу
ккеруюча компанiя з обоlуiовування
39605452,
сдрпоу
код
м.
кисва>>.
?4Pe_c.aj
щеснянського району

кп

Гпп. Зu*р.uс"*оiо Миколи, бул. l5, м. Киiв, iндекс 02217, тел. (044) 546
i@ukr.пеt,
Зq t Z. e-mail:
орендар,
чинний
<Леонiд-трlЦryl
Приватне пiдприсмство
1.20l8
30.1
вiд
Щоговiр оренди N9 l 129
Строк оренди: 2 роки Jб4 днi
!ата закiнчення договору: 28.09.202 1
чинний орендар ма€ переважне право ]на продовження договору 9ренди
N9 ll29 вiд 30.11.2018, яке реалiзустr,ся шляхом участl в аукцlонl на
продовження договору оренди вiдповlцноJ9 Iy":_:J.T"-Ty 149 Порядку
перелачi в оренду державного та _комунальнолго gаIIз, затве_рдженого
поЪrБпоrою kабiнету' MiHicTpiB Украiни вiд 03.06,2020 ]ф 483 к[еякi
питання оренди державного та комунального майна> (далi - Порялок)..
ЯкrцО переможцем стаВ iнший учасниК електронНого аукцlОну, договIр
ЗчиннИМореНДареМПрипиняеТЬсяУЗВ'яЗкУlЗзакlнЧенняМсТрокУ'на
який його yкладено.
мацiя пDо об'скт
об'скТ орендИ знаходитЬся за адреСою: вутиЧя Бальзака Оноре де, 61
м. КиТв. iндекс 022з2
Загальна площа: 48,50 кв. м
Корисна площа: 48,50 кв. м
Частина житловоТ булiвлi, перший поверх.
Тип об'скта: нежитловi примiщення.

vdýokuц@Ц

Iнформашiя про
чиннии договlр
оренди, строк
якого закlнчуеться

Iнформачiя про
об'скт оренди

Вхiд в примiщення окремий. Стiни, дамент,. перекриття
заловiльноЙу cTaHi. фiзичний знос вiдпо с TepMiHy експлуатачii
булiвлi.
тъхнiчний стан об'скта задовiлtьний, в наявностl системи

.в.

електропостачання, теплопостачання, водопостачання та каналiзацiт.
об'скЪ оренди не ма€ окремих особових paxyHKiB, вiдкритих
постачальникам и кому нальних послуг.

поверховий п:lан_цлфоrо.рафiчнi зображення об'скта додаються
окреЙому файлi в ЕТС.
вас вiд l2.12.2008 N9 553
в податковiй заставi

BapTicTb об'скта

оренди

Iнформачiя про
наявнiсть рiшень про
проведення

i

нвести цi й ного

конкурсу або про
включення об'скта до
перелiку майна, що
п iдля гас при ватизацi l'

в

(Щев'ятсоТ iрид,rяr" одна тисяЧа трис'а сiмдес IT грн. 00 коп.) без ПДВ.
рiшення про проведення iнвестицiйного конкурсу..або про .включення
об'скта до переlliку майна. що пlдJIягас приватизацll, вlдсутнl,

Проловження таблицi

lнформачiя про
отримання

балансоутримувачем
погодження органу

Пропонований
строк оренди та
графiк
використання
об'скта
Iнформашiя про те.
що об'сктом
оренди с пам'ятка

2 роки 364 днi

Об'скт оренди не вiдноситься до пам-я-гок кул ьтурноТ спадщи ни, щойно
виявлених об'сктiв культурноТ спадщиllи

культурноl

спадщини, щойно
виявлений об'€кт
культурноТ
спадщини чи його
частина
нформачiя про
цiльове
призначення
об'скта оренди
Проект договору

орядку неможливо

призначенням. oKplM
N9 1l29 - розмiщення
я до оголошення Itpo передачу нерухомого майна в оренду в

lliя поо ачкцiон
Iнформачiя про
аукцlон

державне пiлприсмст

_з електроннtй

торговlи системl
l,пролажi> через авторизованl

електронн i майданчики.

проведення aykuioHy: електронний aykuioH на продовження
договору оренди.
майданчику,
Дuru,d час ayKuioнy визначаються на електронному
торговою
електронною
Час провелёння аукчiону встановJIюсться
проведення
Порялку
вимог
автоматично вiдповiдно до

cno.io

системою

електронних ayKuioHiB,
та
Кiнцевий строк подання заrIви на /часть в електронному аукцlон1
BcTaHo*o_:lr:]
електронному аукцiонi iз зниженнялд cTapToBoi цiни
О аУКЦlОНУ
електронною торговою системою
30 хвилин
окремо в промlжку часу з 19 годи
дня, що передус дню проведення е

Умови оренди
майна

г

сmарmова оренdна

ь

п-цаmа

tKmoj,| 52 цьоzо поряdку, але

BcmaH()B:leHy r)ozoBopo-u, ull
осmанltiй.ttiсяць ор'енdч -'черв-ень

.ъliсячну оренdну lLпаmу,
lLцаmа за
_ Оренdна
crltadae 280|,62 zpH. без

проdов_жусmься,

датковl умови
оренди майна

20il

КБмпенсацiя iu*Бrп"*у ринкоЪоТ' оцiнки об'скта ореlдI __,гjц9л.,
вiд l7.05.202l Np |ззl2|договором про налання послуг з оцlнки майна
ч'

,_,,- Го.оцпл\/тftLlлr!
Ба;rансоутримувачу витрати пов 'язанi зi сплатою
Оренлар вiдшкодовус
пропорцlино
витрат на оплату комунальних послуг, земельного податку
оренлоЬаних примiщень, електропостачанн",,- j9:-alll-...:
прибирання територii та вивiз смiт,гя. охорона територll примlщення
будiвлi та iH. експлуатацiйнi послуги,
здiйснення невiд'смних полiпшень можливо тlльки у разl ._надання
орендодавцем письмовоi згоди на поточний таlабо капiта_гtьний ремонт
оDендоваНого майна. як це передбачеlно чинним законодавством.

ппйi

Проловження таблицi

оренлар здiйснюе

страхування

об'скту

оренди

користь

на

балансоутримувача.
Оренднi канiкули - не пер9дqа!9Ц
об'скт оренди може бути використаниit оренда _.Y ],Y-тоо визна::19Ю
перукарнl.
у логоворi оренди, який проловжу€ться, а саме: розмlщення

обмеження шодо
цiльового
призначення об'скта
оренди, встановленi
вiдповiдно до п. 29
Порядку
особа, яка ма€ HaMip взяти участь в електронному аукцiонi, сплачус
Iнформачiя про
яких
ресстрацiйний та гарантiйний внески для набуття статусу учасника.
умови, на
мiнiма.пьноI9 цpoKy пiдвищення стартовоТ орендноТ плати для:
Розмiр
проводиться
аукшiону - 28,02 грн. (1%);
аукцlон
Розмiр iарантiйного внеску (чинний оренлар): l400,8_1_ грн.
Розмiр гарантiйного внеску (потенчiiiний орендар): 5603,24 грн.
Пуlжmом 58 Поряdку переОачi в оренОу dерж,авно?о mа кол|унацьно?о
злайна зазначен(), tцо роз.tliр ?аранmiйнO?о внеску всmановлюеmься у
оз,|4 ip i с mарmо в oi' о ре Hd н oi' п: шmu н а :
р
'.viсяцi
'Два
d:tя об'скmiв opeHdu, пропоноваrtuй сmрок opeHdu якuх
odHozo do п'яmu рокiв:Z80l,б2 *2 : 5б03,24 zpH,, апе не
Bid
сmановumь
.uеIп,1,1е як 0,5 .l,tiHi-ъlalbHoi' заробimноi' п,цаmu, всmано(Jленоi' сmаноtи на ]
сiчня поmочно?о року 6000,00*0,5==3000,00 ?рн. dля поmенцiйнuх

-

_

opeHdapiB.

Пункmом l47 Поряdку переdачi в tlpeHdy dержавно?о mа ко,мунацьноzо
майна переdбачено, u|о роз-viр zаран,miйно?о внеску всmановлюеmься
вidповidtо dо пункmу 58 цьоzо Поряdку, kpi-u чuнноzо оренdаря, якuй
сшачус ?аранmiЙнuЙ внесок ! розмiрli, поilовuнlt сmарmово| opeHdHoi
п,lаmu за оduн.тliсяць 2801.62. 2 - 1100,8.1 ерн.
гарантiйний внесок сплачусться у термlни та в..порядку, що визначенl

регламентом роботи електроннот торговот системи державне

Вимоги до
орендаря

пiлприсмство кПрозорро. Пролажi>.
РозЙiр ресстрачiйного внеску: 600.0Cl грн (зеidно Закону .Укр_аiнu кПро
оренф dep.HcaBHo?o mа Kl-|lyHcl:lbHozo .чайltа) рессmрацiйнuЙ Bltecoч iy-l,tа KoulmiB у роз.ltipi 0,l мiHi-Ttalьнtl| заробimHoi_пqаmu, всmанов.lенoi'
irono,r, на l ёiчня поmочLlо?о року (б()(,|(),00 zpH*0,1 : б00,00 zpH).
Кiлькiсть KpoкiB аукцiону за методом покрокового зниження cTapToBol
оренднот плати та пода,чьшого подання цiнових пропозицiй - 99.
на продовження договору оренди
Чинни
оренди за умови, що BiH бере
ору
в ходi
акриту шiнову пропозицiю, яка с не
il:X';""., нiж розмiр стартово[ орендноТ плати.
Потенцiйний оренлар повинен вlдповlдати вимогам до особи орендаря,
визначеним статтею 4 Закону УкраТни ,,Про оренду державного та
комунального майна).

ендар мас подати до електронноi
торговоТ системИ документи, виз eHi статтею l3 Закону УкраТни
Учасник в електроннiй кпро оренлу державного та комунаJIьtlого майна>,
Вiдп овiдаrr jH icTb за достовiрн i сть подеtн их документiв несе заявнцк.
торговiй системi
.Щокументи, якi

розмiщус (завантажус)
державного

пlдприсмства

кПрозорро.Продажi>
для участl в

електронних торгах з
оренди майна на етапi
подачI закритих
цlнових пропозицlи

|-

|тоото до електронного

l

аукцlону )
Вимоги до оформлення
документiв, якi
повинен надати

!окументи, що подаються учасниксlми електронних торгlв повиннl.
вiдповiдати вимогам, встановлениIи адмlнlстратором електронно1
торговоТ системи державного пiдприсIиства (Прозорро.Продажi).

Продовження таблицi

4
Учасник

для участl в

електронних торгах

електронноТ торговоТ

системи державного
пiдприсмства
кПрозорро,Продажi>

Додаткова
iнформачiя

Реквiзити paxyHKiB

UtJUPy
!о уклалення договОру орендИ аоо В д,ень пlдпИсаннЯ TaKOl 0 лUl
авансовий
сплатити
переможець електронного аукцtону зсlбов' язаний
вньсок та забезпечувальний депозит, що визначенl за результатами
aykuioHy у розмiрах та rlорядку. передбачених проектом договору
ор."л"'ruйпu. опублiкованого в.ого.пошеннi про передачу майна в
орендУ у вlдповlДностi.до пункту 150 11орялку, на рахунок, зазначений
оDендодавцем у проектl такого договору.
@нкiвoпеpaтopiвeЛекТpoнниx.мaЙДaнЧикlB'BlДкpиTих
та

реестраuiйних
для сплати потенцiйними орендарями гарантiйни.х.
BHecKiB за посиланням на ciopiHKY вебсайта адмiнiстрат9ра, на якiй
зазначенi реквiзити таких paxyHKiB https://prozorro.Sale/infb/elektronntmaj danch i ki

-ets-prozorroprodazh i-cbd2.

b.,epurop електронного майданчика здiйснюс

перерахування
на казначейськi рахунки за
внеску
(аьо)
гарантiйного
ресстрачiйпоrо,u
такими реквlзитами:
в нацtонаJIьнlи валютl
Олержувач: !,еснянська районна в MicTi Кисвi державна
адмlнlстрацlя
РахунЪк Ns UA 868201 720З55249038000077766
Банк одержувача: .щержавна казначейська сл жба Украiни, м, Китв
Код згiдно з СДРПОУ 37415088
призначення платежу: для перерахування реестрацlиного та
гарантiйного BHecKiB.
цlни,
ПФЪд-rй аукцiоном та аукцiо:_оп1 ,]_. ,::1::::y,, cTapToBol
методом
за
аукцlоном
та
стартовоI
цiни
iз
зниженням
аукцiоном
покрокового зниження стартовоТ цiни та подаJIьшого подання цiнових
пропозицiй (20-35 календарНих днiв з дати оприлюднення оголошення
електронНою торI,оВою системою про .передачу майна в.о_ренду),
сдинё посилання на веб-сторiнку адмjiнiстратора, на якiй е посилання в
алфавiтному порядку та веб-сто1
майданчика, якi мають https://prozor
еts-пrоzоrrопrоdаzh i-cbd 2.
:

Технiчнi реквiзити
оголошення

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

U

Керiвник апарату

ЖЖЁЬ;f"'".?',ffi

кКеруюча компанiя з обслуговування житлового фонду [еснянського
району м. Кисва>
Контактна особа: Сокур Валентина Щмитрiвна
Тел. 067 555 45 52 (0ЦЦ) 546 З9 17.

ольга МАШКIВСЬКА

ЗА,ГВЕРДЖЕНО
Розпорядження {еснянськоi районноi

ОГОЛОШЕННЯ

про проведення електронного ayKuioнy на продOвження договору оренди
нежитлового примiшення, що за адресою: м. КиТв. вулиця Братиславська, l4-Б,
площею 40.70 кв. м,
Орендолавець

Загальна iнформацiя

в MicTi Кисвi державна адмiнiстрацiя, код
374l5088. мiсцезнаходження: проспект Володимира

fl,еснянська районна

€ДРПОУ

Маяковського. 29, MicTo КиТв, 02225, тел. (044) 546-20-71r, e-mail:

vkv09(@ukr,net

Ба_пансоутримувач

Iнформашiя про
чинний договiр
оренди., строк
якого закlнчусться

нформацiя про
об'скт оренди

КП <Керуюча компанiя з обсlrуговування житлового фонлу
Щеснянського району м. Кисва>>, код СДРПОУ 39605452, адреса:
вул. Миколи Закревського. бул. l5. м. Киiв, iндекс 022|7, тел. (044) 546
З9 |7, e-mail: vdsokur@ukr.net; dsastar2(@ukr.net.
Фiзична особа-пiдприсмець Мельничук Олександр Миколайович
чинний орендар.

J\Ъ 1128/30l вiд 09.11.20l8
Строк оренди: 2 роки З64 днi
!ата закiнчення договору: 28.09.202 l
11"ччлл _ор9н4ар ма€ переважне право на продовження договору оренди
N
ll28/30l вiд 09.11.20l8. яке реzuriзусться шляхом участi в аукцiонi на
продовження договору оренди вiдповiдно до умов пункту l49 Порядку
передачl в оренду державного та комун€L,lьного майна, затвердженого
постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд 03.06.2020 }ф 483 к!еякi
питання оренди державного та комунального майна> (далi - Порялок).
Якщо переможцем став iнший учасник електронного ayKuioHy, договiр з
чинним орендарем припинясться у зв'язку iз закiнченням строку, на який
його укладено.
Iнформацiя про об'скт оренди
Об'скт оренди знаходиться за адресою: вулиця Братиславська, l4-Б,
м. КиТв, iндекс 02l56
Загальна площа: 40,70 кв. м.
Корисна площа: 40,70 кв. м.
Частина нежитловоТ булiвлi, лругий поверх.
Тип об'скта: нежитловi примiщення.

!оговiр оренди

в примiщення зага,rьний. Стiни, фунламент, перекриття р
.
задовiльному cTaHi. фiзичний знос вiдповiдас TepMiHy експлуатачii
вхiд

булiвлi.

Технiчний стан об'скта задовiльний,
електропостачан ня.

те пло

п

остачан

н

в

я, водоп остачан

наявностi системи
н

я та KaHa,Ti зацiТ.

Об'скт оренди не мас окремих особових paxyHKiB,
постачал ьни кам

BapTicTb об'скта

оренди
lнформачiя про
наявнlсть р|шень про

проведення

iнвестицiйного
конкурсу або про
включення об'скта до
перелiку майна, що
пiдлягае приватизацiТ

pi KoMyH&,rbH

их послуг.

вiдкритих

Поверховий план та фотографiчнi зображення об'скта додаються в
окремому файлi в ЕТС.
В податковiй заставi не перебувас.
Ринкова BapTicTb об'скта оренди станом на 30.04.202l - 755 300 (CiMcoT
п'ятдесят п'ять тисяч триста грн. 00 коп.) грн. без П[В.
Рiшення про проведення iнвестицiйного конкурсу або про включення
об'скта до перелiку майна, що пlдляга€ приватизацiТ, вiдсутнi,

Проловження таблицi

Iнформачiя про
отримання

Не потребус

балансоутримувачем
погодження органу
управл i ння

Пропонований
строк оренди та
графiк
використання
об'скта
Iнформачiя про те,
що об'сктом
оренди с пам'ятка
культурноТ
спадщини, tцойно
виявлений об'скт
культурноI
спадщини чи його
частина
Iнформаuiя про
цlльове
призначення
об'скта оренди
Проект договору
Iнформачiя про
аукцlон

Умови оренди
майна

2 роки 364 днi

Об'скт оренди не вiдноситься до пам'яток культурноТ спадщини, щойно
виявлених об'сктiв культурноТ спадщини

об'скт оренди вiдповiдно ло абзачу 1l пункту 29 Порядку неможливо
використовувати за буль-яким цiльовим призначенням, oKpiM
визначеного договором оренди вiд 09.11.20l8 J\! l128/30l

оренди майна

розмiщення

населення з ремонту взуття.
!одаеться до оголошення про передачу нерухомого майна в оренду в
окремому файлi в ЕТС
lнформачiя про аукцiон
Електронний. аукцiон вiлбумсться в електроннiй торговiй системi
державне пiдприсмство кПрозорро.Пролажi> через авторизованi
електроннi майданчики.
Спосiб проведення аукцiону: електронний аукцiон на продовження
договору оренди.
!ата та час аукцiону визначаються на електронному майданчику.
Час проведення аукцiону встановлю€ться електронною торговою
системою автоматично вiдповiдно до вимог Порялку проведення
електрон них ayKuioHiB.
кiнцевий строк подання.заяви на учilсть в електронному аукцiонi та
електронному аукцIонl lз зниженням cTapToBol цlни встановлюеться
електронною торговою системою дл1_ кожного електронного_ аукчiону
окремо в промiжку часу з l9 години 30 хвилин до 20 години 30 хвилин
дня, що передус дню проведення електронного аукцiону.
Строк оренди: 2 роки 364 днi
Стартова орендна плата для: першого L,лектронного аукчiону
2262.22 грн. (без урахування ПДВ);

-

(Пункmrl.u

.Щолатковi умови

-

суб'сктiв господарювання. що здiйс:нюють побутове обслуговування

l1б [Iоряdку вказано, lц0

сmарmова opeHdHa ппаmа

вчзначасmься в поряс)ку, переdбачено.|,lу пункmом 52 цьо?о поряdку, а,пе
lle .vоже буmч нuэtс,чою за осmанню.ttiсячltу оренdry плаmу, всmановllену
dozoBopo.+l, lцо проdовжусmься. ()peHdt,ta плаmа за осmаннiй мiсяць
opeHdu червень 202] cK:adac 2 2б2,22 ?рн. без урахування ПДВ.
Можливiсть передачi об'скта в субореllлу не передбачаеться.
Компенсацiя замовнику ринковоТ сlцiнки об'екта оренди згiдно з
доr,овором лро надання послуг з оцiнки майна вiд l8.05.2021 Jф 34.
оренлар вiдшкодовус Ба.гlансоутримувачу витрати пов'язанi зi сплатою
витрат на оплату комуншlьних послуг, земельного податку пропорчiйно
площl
орендованих
примlщень.
електропостачання,
послуги
з
прибирання територiТ та вивiз смiття. охорона територiТ примiщення
булiвлi та iH. експлуатачiйнi послуги.
Здiйснення невiд'смних полiпшень можливо тiльки у разi надання
орендодавцем письмовоТ згоди на поточний таlабо капiтальний ремонт

Продовження таблицi

орендованого майна. як ue перелбачено чинним законодавством,
здiйснюс
страхування об'скту оренди на
бапансоутримувача.
Qренднi канiкули - не

орендар

користь

обмеження щодо
цlльового
призначення об'екта господарювання, що здiйснюють побутове
обслугоъування населення з
оренди, встановленi ремонту взуття.
вiдповiдно до п. 29
Iнформачiя про
умови, на яких
проводиться
аУкцiон

Uсоба, яка мас HaMip взяти

ресстрачiйний та гарантiйний
ня cTapToBoi орендноi плати для:

MauHa

роз.1,1iрi
lBa ,l,t

оренлар): l 131,1l грн.
йний оренлар): 4 524,44 грн.

dеПЖОuПО'Оu#о::*rН:::'i
еара 1!l

..u|o роз,\|iр
i'оренdноi'пцаmч н

об'екmiв
сmрок opeHdu якuх
.оренdu,
сmановumь Bid odHozo do п'яmч_рокi
4 S2ц,4ц'rр"., oni ii
,иенutе як 0,5 мiнi.uапьноi зароб|mноl llпаmu, всmановленоi'
сmанол,t на ]

сiчня

поmочно?о

opeHdapiB.

року б000,00*0,5:3000,00 ?рн. dля

"оirпr;о;*

eHdy dерэюавно?о mа колlунацьноzо
анmiйноzо внеску всmановлюеmься
dку, KpiM чuнно?о оренdаря, якuй
ipi половuнu сmарmовоi' opeHdHoi'
3l,,l l ерн.
ермlни та в порядку, що визначенi

Т торговоТ системи

державне

грн (зеidно Закону YKpaiHu о Про
cy,\,la

KoulmiB

у роз-lliрi

0,

t yliHi'lo.ro,,o,'",fl:Z|;;::ж:ltrшk::::::";

: б00,00 zрн).
Кiлькiст.ь KpoKiB ayKuioHy за-меiодом покрокового зниження'стартовоТ
9_рендноТ плати та подальшого подання цiнових пропозицiй - 99.
чllний орендар ма€ переважне право на продовження договору оренди в
ходl аукцlону на продовження договору оренди за уI!Iови, що вlн бере
участь в такому аyкцiонi та зробив закlриту чiнову пропозицiо,
,a
меншою, нiж розмi
"*u.
Т орендноi плати.
Потенцiйний ореЙар повинен вiдповiдати вимогам до
визначеним статтею 4 Закону УкраТни кПро оренду державного та
комунального майна>.
сmано,|l на ] сiчня поmочно?о року (б00l),00 zрн*0,]

имоги до
.Щокументи, якi

iщус (завантажус
Учасник в електроннiй
9РенДУ Державного та комунЕlльного MajiHa>.
торговiй системi
Вiдповiда;rьнiсть за лостовiрнiсть поданих д KyMeHTiB несе заявник.
державного

пlдприсмства

<Прозорро.Пролажi>
для участi

в

електронних торгах

з

оренди майна на етапi
подачi закритих

цiнових пропозицiй
тобто до електронного

4

Вимоги до оформлення
локументiв, якi
повинен надати

учасник для участi в
електронних торгах

Проловження таблицi

flокументи. що подаються учасниками електронних торгiв повиннi
вlдповiдати вимогам. встановленим адмiнiстратором електронноi
торговоТ системи державного пiдприсмства кПрозорро.Продажi).

електронноI торговоТ

системи державного
пlдприсмства

кПрозорро.Продажi>

Додаткова
iнформачiя

Реквiзити paxyHKiB

!о

уклалення договору оренди або Е день пiдписання такого договору
переможець електронного аукцiону зобов'язаний сплатити авансовий
внесок та забезпечувальний депозит, що визначенi за результатами
аукцiону у р_озмiрах та порядку, перелбачених проектом договору оренди
м.айна,. опублiкованого в оголошеннл про передачу майна в оренду у

вtдповiдностi до пункту l50 Порялку, на рахунок, зазначений
орендодавцем у проектi такого договору.
Реквiзити paxyHKiB операторiв електронних майданчикiв, вiдкритих
для сплати потенцiйними орендарями гарантiйних та реестрацiйних
BHecKiB за посиланням на cTopiHKy вебсайта адмiнiстратора, на якiй
зазначенi реквiзити таких paxyHKiB https://prozorro.sale/info/elektronnim aj dan с h i k i -ets-prozo rrорrоdаzh i -с bd2
Оператор електронного майданчика здiйснюе перерахування
ресстраuiйного та (або) гарантiйного внеску на казначейськi рахунки за
такими реквlзитами:
в нацiональнiй ва.гlютi
Олержувач: !еснянська районна в MicTi Кисвi державна алмiнiстраuiя
Рахунок J\Ъ UA 86820l 720355249038000077766
Банк олержувача: Щержавна казначейська служба Украiни, м. КиТв
Код згiдно з С!РПОУ З74l5088
Призначення платежу: для перерахування ре€страчiйного та
гарантiйного BHecKiB.
Перiол мiж. аукцiоном та аукцiоном iз зниженням стартовоi цiни,
аукцiоном iз зниженням стартовот цiни та аукцiоном за методом
покрокового зниження стартовоТ цiни та подitльшого подання цiнових
пропозичiй (20-35 календарних днiв з дати оприлюднення оголошення
електронною торговою системою про передачу майна в оренлу).
Сдине посилання на веб-сторiнку адrчriнiстратора, на якiй с посилання в
алlфавiтному порядку на веб-сторiнки операторiв електронного
майданчика, якi мають https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-etsDrozorToDrodazhi-cbd 2.
.Щоступ лля ознайомлення з об'сктом ор_енди у робочi днi з 08:00 до 1б:00
з понедlлка по п'ятницю забезпечус балансоутримувач КП <Керуюча
компанiя з обслуговування житлового фонлу !еснянського району
м. Кисва>
:

Технiчнi реквiзити
оголошення

KoHTaKTHi данi
(номер телефону i
адреса електронноТ
пошти працlвника
бапансоутримувача
для звернень про
ознайомлення з
об'€ктом оренди

Контактна особа: Сокур Ва,rентина !п,rитрiвна
Тел.067 555 45 52:(0аЦ 546З9 17.

/

ольга МАШкIВСЬкА

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження !еснянськоТ районноI
в MiqTj [(исвi державноТ адмiнiстпацii
вiд,| Ь fu"rrW'

ld/ll.xp Цlб

ОГОЛОШЕННЯ

про проведення електронного аукцiону на продовження
договору оренди
нежитлових примiщеНЬ, Що знаходяться за адресою: м. КиТв, вул.
Закр""Ё"*о.о Миколи, 29,
площею 256.16 кв. м.

Загальна iH

Балансоутримувач

[нформацiя про
чинний логовiр
оренди., строк

якого закIнчусться

]нформацiя про
об'скт оренди

тел. (044) 546-20-? |, e-mail: vkvO9@ukr.net

!оговiр оренди

9rРО
Дата
Чинн
вlд U

J,,lЪЪ

вiд Oi.OZ.ZOZI

рання чинностi цим до;996r.r.
.202|
право на продовження договору оренди Nч 8
шляхом участi в аукцiонi na продо"ж""п"
договору оренди вiдповiдно до умов пункту l49 ПорядкУ п.р.дч.,i;;р;;;'
державноГо та комунального майна, затверджено.о посrujовою Кабiнеrу
MiHicTpiB Украi'ни вiд 03.0б.2020 J\b 483 <!Ёякi n"i*", Ьренди
державного
та комунального майна> (далi Порядок]t.
ЯпщО переможцем стаВ iншиЙ уrас""* електроннОго ayKuioHy,
логовiр з
припиня€ться у зв'язку iз закiн"енrй строку, на яiиЙ
:1::1,у
:lендарем
иого укладено.

lнфорпlБцБ прБЪб'ект

Загальна площа:256,1б кв. м.
Корисна площа: 256,1б кв. м.

Частина нежитловоТ булiвлi, лругий поверх.
Тип об'скта: нежитловi примiщЬння.

вхiд . в примiщення загальний. Стiни, фундамент, перекриття в
задовiльному cTaHi. фiзичний знос вiдповiдас
TepMiHy bn"i,nyuruuiT
булiвлi. Технiчний стан об'екта задовiльний, в 'наявностi системи
електропоСтачання. теплопостачання, водопостачання та каналiзацiТ.

об'скт оренди не мас окремих особових

paxyHKiB,

-riд*р"r"*

постачальникам и комунальних послуг.
поверховий план та фотографiчнi зображення об'екта додаються в окремому
файлi в ЕТС.
В податковiй заставi не пе
Ринкова BapTicTb об'екта оренди станом на Ю .2021 4 664 900,00
грн.
(чотири мiльйони шlстсот шtстдесят чотири тисячi
дев'ятсот грн.00 коп.) без
Iнформацiя про
наявнIсть рlшень п
проведення

iнвестицiйного
конкурсу або про
включення об'екта
ло перел.iку майна,
що пlдлягас

Продовження таблицi

lнформацiя про
отримання
балансоутримувачем
погодження органу
правл i ння

Пропонований
строк оренди та
графiк
використання
об'скта
Iнформачiя про те. об'ект оренди не
до пам}тсй культурноТ спадщини, щойно
що об'сктом
виявлених об'ектi в"iдноситься
культурноl' спадщиниl
оренди е пам'ятка
культурноТ
спадщини, щойно
виявлений об'скт
культурноТ
спадщини чи його
частина
Iнформачiя про
цiльове
призначення
договором оренди вiд 05.02.202l ]ф 8:
об'екта оренди
- 250,зl кв. м - розмiщення суб'ектiв господарювання, дiяльнiоть яких
проведення занять рiзними видами спорту;
- 5,85 кв. м -":л:.|i.l1i::чiу
розмiщення торговельних об'ектiв з продажу ToBapiB д"rr"оiо
асортименту.
огоJIо_шення про передачу нерухомого майна в оренду

з

:ТiYYr.]

iBETC

lнформацiя про
аукцiон

ацiя про аукцiон
Електронний аукцiон вiдбуБаЙБся в е.цекФБпП торговiй системi
державне

,;;;i-,";;;;;;;;

майданчики.
спосiб проведення аукчiону: електронниii аукцiон на продовження
договору
оренди.
Дата та час аукцiону визначаються на електронному майданчику.
час проведення аукцiону встановлюсться електронною торговою
системою автоматично вiдповiдно до вимог Порядку проведення
електронних аукцiонi в.
кiнцевий строк подання
на участь в електронному аукцiонi та
електронному аУкцiонi .заяви
iз зниженням стартовоТ цiни встановлюеться
торговою системою для кожного електронного аукцiону окремо
:лектронною
в промiжку часу з 19 години З0 хвилин до 20 години 30 хвилин д"r,
що

Умови оренди
майна

Строк оренди: l piK
пJIата для: - першого електронного аукцiону
- l 5289,76грн.
ЯJlр-"ч оренднаП/{В);
(без
урахування
(пункmо,u l16 Поряdку вказано, u|о сmарпхова оренdна hlаmа вuзначаеmься
в
поряdку, переdбачено,му пункmом 52 цьо?о поряdку, cule не може буmч
нuJl{чоЮ за осmанню .лliсячну opeHdHy пхаmу, всmановлену Ооzоворол,t, uцo

Додатковi умови
оренди майна
про надання послуг з оцlнки майна вlд l2.05.202l J\ъ l 2-05-2l.
Орендар вiдшкодовуе Балансоутримувачу витрати пов'язанi зi сплатою
витрат на оплату комунальних послуг, земельного податку пропорчiйно
площl орендованих примiщень, електропостачання, послуг" з прибЙрання
територiт та вивiз смiття, охорона територiт примiщення булiвлi ,i.u ir.
експлуатацi йнi пос.rlуги.

Проловження таблицi

Обм.же"йiЙГ
цlльового

призначення об'екта
оренди. встановленi
вIдповlдно до п. 29

Порядку

lнформацiя пф
умови, на яких
проводиться
аУкцiон

l
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й т a'-upu
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;;;;'

;#H:l

;",: r;Ё;Ж".Жr1',
Розмiр мiнiмального кроку
"?
пiдrrur.п,i стартовоТ орендноI плати
для:
Цiй н и

i

;' ;

С ПЛ'а

Ч{с

а

li

Та в порядку, що
торговоi. системи

еРП,liНИ

l'

визначенi
державне

(),

с_

Ct

к

м. покрокового зниження

о|

а)
та

Вимоги до
орендаря

ц9lgffi

визначеним статтею
РЦJёgддц9го \,,айна".
лля участi в ачкцiонi

cTapToBoi.

цlнових пропозицiй - 99.
продовження договору оренди
в ходi
нди за умови, що BiH бере
участь в
у Гlропозицiю, яка с не меншою. нiж

ч

4

Закону Украi'ни
l)

tsимогам до особи орендаря,
uПро оренду державного та

п,цар

мас подати до електронноi

статтею
а)).

l3

Закону УкраiнЙ кПро

них lloкyMeHTiB несе заявник.

Проловження таблицi

Вимоги до
!окументи. що подаються учасниками електронних торгiв повиннi
оформлення
вiдповiдати вимогам, встановленl4м адмiнiстратором електроннот
локументiв. якi
торговоТ систем и державного пiдприсм,ства <Гlрозорро.
Продажi>.
повинен надати
Учасник для участi в
е.lектронних торгах

електронноТ

системи державного
пlдприсмства

<Прозорро.
Продажi>
Додаткова
iнформашiя

деПозИТ, Що ,"."areHi за результатами аукцiону
:iл:.19:]""увальний
у
розмlрах та порядку. передбачених проектом договору оренди ,'айнi,
опублiкованого в оголошеннi про перел:lчу майна ор."ду вiдповiдносri
у
до

реквiзити
рахун

Ki в

пункту I50 Порялку. на рахунок. зазнаLIейий
договору.

;;;;;i ;;;;

оренлоi;ilЁ;

'

за посиланням на cTopiHky вебсайта адмiнiстратора, на якiй

зазначенi
реквiзити r?кlх. pax.yHKiB https://prozorгo.sale/infoZ.t.[trbnni-majdanch-iki-e1;рrоzоrrорrоdаzh i -с bd2.
оператор електронного майданчика здiйснюс перерахування
ресстрачiйного та (або) гарантiйного внеску на казначейськi pb*yi,n" .u
такими реквiзитами:
в нацiональнiй валютi:
Одержувач: !есня_нська районна в Mi9T1 КиеBi державна адмiнiстрацiя
Рахунок J\Ъ UA 8б820 l72О355249038000077766
Банк одержУlача: !ержавна казначейська служба УкраТни, м. КиТв
Код згiдно з СДРПОУ 374l 50S8
Призначення платежу : для перерахувilн ня
реестра цi й ного та гарантi й ного

Технiчнi реквiзити
оголошення

внес

к

i

в.

аукцiоном та аукцiоном iз зни кенням стартовоТ цiни,
аукцlоном"'i.*
lз зниженням стартовоl'цiни та аукцiоном за методом покрокового
2Цlf,vАuuо
зниження птоптп-лТ,,:...,
стартовот цiни та
-л подальшого подання
цiнових пропоз"чiй (20-35
прилюднен ня оголошен ня електронною торговою
йна в оренду).
cTopiHky адмiнiстратора, на якiй е посилання в
веб-сторiнки операторiв електронного
МайДаНЧ И Ка, я Ki мають https://prozoгro.saIe/info/e |еktrопп i-majdanihiki-ets_

Перiод

на

KoHTaKTHi данi
(номер телефону i
адреса електронноТ

пошти) працiвника
балансоутримувача
для звернень про
ознайомлення з
об'сктом оренли

Керiвник

лостуП для ознайомлення з об-ектом
!оступ
об'ектом орендИ
оренлlп у робочi днi з 08:00 до l6:00 з
понедiлка по п ятницю забезпечус баланr:оу.рйrу"а" Кп <керуюча компанiя
з обслуговування житлового
фонду Щеснянсiкогь району м. Кйеваu
Контактна особа: СЬкур Валентина !миr.рiвна
Тел. 0б7 555 45 52; (04а) 546 З9 17.

апар2t--

ольга МАШкIВСЬкА

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження !есн янськоТ районноТ
в IvricTi Кисвi деDжавнот адмiнiстрацiт
'lоаl/п.

"ixfOttuпltl

xn

l5 6

ОГОЛОШЕННЯ
про проведення електронного ayKuioнy на продовження договору оренди
нежитлових примiщень. що знаходяться за адресою: шt. Киiв. вул. Лифаря Сержа, 16
площею 43.80 кв, м.
Оренлолавечь
Балансоутри му вач

lнформачiя про
чинний договiр
оренди., строк
якого закlнчу€ться

Iнформачiя про
об'скт оренди

загальна iнформацiяr
!,еснянська районна в MicTi Кисвi державна адмiнiстрацiя, код
СДРПОУ 374l 5088. адреса: проспект Маяковського Володимира, 29, MicTo
КиТв, 02225, тел. (044) 546-20-7l. e-milil: vkv09@ukr.net

КП <Керуюча компанiя з обслуговування житлового фонду
!,еснянського району м. Кисва>>, код еДРПОУ 39605452, адреса:
вул. Закревського Миколи, бул. l5. м. КиТв, iндекс 02217, тел. (044) 546 З9

l 7, e-mail: vdsokur@ukr.net: ivchenkoluda406@ukr.net.
Товариство з обмеженою вiдltовiдальнiстю (ГоРН) - чинний орендар.
[оговiр оренди М l053 вiл 0|. l0.20| 8
Строк оренди: 2 роки 3б4 днi
Щата закiнчення договору: 28.09,202 l
Чинний орендар мас переважне праЕо на продовження договору оренди
J\Ъ l053 вiд 0l . l 0.20l 8. яке реалiзусться шляхом участi в аукцiонi на
продовження договору ореtlди вlдповiдно до умов пункту l49 Порядку
перелачi в оренду державного та комунального майна. затвердженого
постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд 03.06.2020 -},lЪ 483 <Щеякi
питання оренди державного та комунального майна> (далi - Порядок).
Якщо переможцем став iнший учасник електронного ayKuioHy, договiр з
чинним орендарем припиня€ться у зв'язку iз закiнченням строку, на який
його укладено,
Iнфопмацiя пDо об'скт оDенди
Об'скт оренди знаходиться за адрес()ю: вул. Сержа Лифаря, l6, м. КиТв,
iндекс 02222
Загальна площа: 43,80 кв. м.
Корисна площа: 43.80 кв. м.
Частина житловоТ булiвлi. перший поверх,
Тип об'скта: нежитловi примiщення.

Вхiд в

примiщення окремий. Стiни, фунламент, перекриття в
задовiльному cTaHi. фiзичний знос вiдповiдас TepMiHy експлуатачiТ
булiвлi. Технiчний стан об'скта,задовiльний, в наявностi системи
електропостачан ня.

те плопостачан ня.

водопостачання та каналiзацiТ.

Об'скт оренди не ма€ окремих особових paxyHKiB,
постачальникам и комунальних послуг.

BapTicTb об'екта
оренди

Поверховий план та фотографiчнi зображення об'скта додаються в
окремому файлi в ЕТС.
В податковiй заставi перебувас вiд I2.12.2008 -I'ф 553.
Ринкова BapTicTb об'скта оренди cTaIHoM на 30.04.202l - 834 2l0,00 грн.
(BiciMcoT тридцять чотири тисячi двiстi десять грн.O0коп. ) без ПДВ.
Рiшення про проведення iнвестицiйного конкурсу або про включення

Iнформачiя про
наявнiсть рiшень про об'скта до перелiку майна. що пiдлягlас приватизацiТ, вiдсутнi.
проведення
i

н

вести цi

й

но го

конкурсу або про
включення об'ск,га
ло перел.iку майна.
що пlдлягас
приватизацiТ

вiдкритих

ГIродовження таблицi

lнформачiя про
отримання

Не потребус

лансоутри му ваче м

погодження органу

Пропонований
строк оренди та
графiк
використання
об'скта
Iнформашiя про те.
шо об'ектом
оренди с пам'ятка
культурноТ
спадщини. щойно
виявлений об'скт

2 роки 3б4 днi

об'ект оренди не вiдноситься до пам яток культурноl'
вия влених

об'сктi в

Ky.lt

bTypHol'

с

падш.ин и

с

падщини, щойно

кул ьтурноТ

спадшини чи його
час ги на

lнформачiя про
цlльове
призначення
об'екта оренди
Проскт договору
Iнформачiя про
аУкцiон

TI пункту 29 Порядку неможливо
використовувати за буль-яким цiльовим признач нням. oKpiM визначеного
договором оренди вiд 0l . lU.20l 8 ль l 053 - розмiщення перукарнi.
об'скт оренди вiдпо"iдно-до абзаф

!,одасться до оголошення про передачу нерухомого майна в оренду в
окремому файлi в ЕТС
Iнформацiя п
Електронний. аукцiон вiдбувасться в електроннiй торговiй cllc.TeMi
державне . пiдприемство кПрозорро.Пролажi> через авторизованi
електроннi майданчики,
спосiб проведення aykuioHy: електронний aykuioH на продовження
договору оренди.
!ата та час аукцiону визначаються на електронному майданчику.
час проведення аукцiону встановлюсться електронною торговою
системою автоматично вiдповiдно до вимог Порядку проведення
електронн их ayKuioHi

в.

кiнцевий строк поцання заяви на участь в електронному аукцiонi та
електронному аукцiонi iз зниженням стартовот цiни встановлюеться
електроннОю торговОю системою д.j,lя кожного електронного аукцiону
окремо в промiжку часу з l9 години 30 хвилин до 20 години 30 хвилин дня,

Умови оренди
майна

додатковi умови
оренди майна

що передус дню проведення еле
ного аукцiон
Строк оренди: 2 роки 364 днi
СтарточОрендна плата для: - першого електронного аукцiону
- 2 527,82 грн. (без урахування ПДВ);
(Пvнкmо.л,t 11б Поряdкч вказан(), u|о сmарmова opeHdHa плаmа
вLlзllа|lасmьс,я rl поряс)н],, пареdбачено,\lу пункmо.v 52 цьоео поряdку, але не
.||o){e буmu tttl.ж,ч()ю }а 0с,mанню .уtiсячну opeHdHy шаmу, всmановлену
dozoBopo.1t, yltl проdов,жусmься. OpeHilHa п.,rclmq зu осmаннiй ллiсяць opeHd'u
червень 202l ск.шdас; 2527,82
можливiсть передачi об'скта в суборенду не передбачасться.

компенсацiя замовнику ринковот оцiнки об'скта оренди згiдно

з

договором про надання послуг,з оцiнки майна вiд l9.05.202| N9 lз4l2l-ч.
Орснлар вiдшкоllовус Балансоутрим)/вачу витрати пов'язанi зi сплатою
витрат на оllJату комуtiальних послуг. зсмельного податку пропорчiйно

площi ореtlдованих примiщень. електропостачання. послуги з
прибирання територiТ та вивiз смiт,гя. охорона територiТ приrlщенr,
булiв.rri та iH. експлуатачiйнi послуги.
здiйснення невiд'смних полiпшень можливо тiльки у разi надання
орендодавцем письмовот згоди на поточний таlабо капiтальний ремонт
ндованого майна. як це п
чеl lо чинним законодавством.

Гlроловження таблицi

Оренлар

lfigню€

страхуванн;я об'скту

балансоутри мувача.

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

нднi канiкули

-

не пе

господарювання, якi здiйснюють

перукарня.

Iнформашiя про
умови, на яких
проводиться
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cmallo'
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якllх
'Me,Hla
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)allmIuHO?O внеску всmановлюсmься

dKy, Kpi.Tl чuнно?о сlренс)аря, якuй

пo.,lовuнLl
н.

сm

арmовоi. opeHdHoi. ппаmч

рмiни та в порядку. що визначенi

торговоi' системи

..r.',''.-y

\'9l''rl\Lllrrtlr..l,
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державне

00 грн (зzidно
JYKpal'Hu
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'У-'ОО
C'mallo.1l
tta

Кiлькiст.ь KpoKiB ayKrrioHy за' методом покрокового
зниження стартовоТ
орендноi'плати та подальшого подання
цiноЬих пропоarчiИ - ЯЯ.
r:. переважне право на продовження
оренди в
]:_Чr:.l.:r.:auР
ходl
ay*tl'o'y на ПродовжеНня лого'ору оренди за договору
умови. ,irb u'in О.рБ

!окументи. якi

Потенцiйний ореялар повинен вiдповiдати вимогам
до особи орендаря,
визначеним стаl"тею 4 Закону УкраТни <Про
оренду державного та
комунального майна>.

розмiщус

(завантажуе)

Учасник в
лектроннiй торговi
системi державного
пlдпри€мства

<<Прозорро.
Продажi>> д.ltя участi

електронних торга

з оренди майна на

тапi подачi закрити
цlнових пропозицiй
тобто до
електронного
аукцiон

9ренду державного та комунального плайна>,
вiдповiдальнiсть ,u досrо"iрнiсть поданих документiв
несе заявник.

п

Проловження таблицi

ъ

Вимоги до
оформлення
DlлlluБ|лаl-и вимогам. встановленим
адмiнiiтраrороьt електронноТ
документiв. якi
тор го Boi' с истем и де
но го n iлп
ржав
ства
u П розорро. "Йрооч*iu.
р
повинен надати
".,
Учасник для участi в
електронних торгах

ffi;lTiffi TJ:tr,*",j-Lз

лектро

н Ho'i'

торго Boi'

системи державного
пlдприсмства
<Прозорро.

До ук

iнформаuiя

;lжr:тr"".".*:::т:::
внесок
::,. з,уyо
та забезпечувчп"пиi

н.у зобо

.

язании с платити авансо ви й
визначенi ."'Ёr;;:l;ffJ;
ayKuioHy У розмipax та порядку.
перс,дбаче;";;;;;;;;,
оо.оrору оренди
r,l.айна.. опублiкованого
в оголоltlеннi
ВiДПОВiДНОЪ'l ub-,,yr*,y l50
i,"оJ,|_"r,П'О"l^'Н_Уi:r,r.:ffi;Ёi";
ОРе|до,|авцем у проектi такого
доrовору,
в

д.по'"r, що

реквiзити
paxyHKi в

l qрсп

l lппих

,|.а

реестрацrйних

вебсай.та адмiнiстратора.
https ://рrоzоrrо. sa l e/i

п Го/е

|

на якiй

ektronn i -

нчика здiйснюс

перерахування
внеску на казначейськi
рахунки за

в нацiональнiй валютi:

MicTi Кисвi державна адмiнiстрацiя
l8000077766
ейська служба УкраТни. м. КиТв

Технiчнi

l lризначення платежу:
для перерахування ресстрацiйного та
гарантiйного BHecKiB.

й;Б"ти

оголошення

Ж::i::Н",#iТ'::j

та аукцIоном

за методом

TIHI

1119тоdот,liH" та "";,;;;;;';;;;;,
, л;-.;";il;;;;;." #ън":';:;х;

електронною торговою Uисlемою IlDo
"." .^^ л_лл:..._. 1 I ]еРеЛаЧУ МаЙна в оренлу).
сдинЁ
"
б -.;;; ; ;'
j
; ; ЪБ#"
";;;;,;;
Ш # i,i 9. i ?J ; л а н н я
J"":
:J, " : ji,.
" -;; "
;;ъ _#:;;Т;!';" ;iЪъХi"lIJ
r.
"
iigi
:,#,:у якi
_
майданчика,
",'' мають https://
е

Пектплццлh

,Tj;
KoHTaKTHi данi
(номер телефону i
адреса електронноi'

лошти) працiвника
оалансоутримувача
для звернень про
ознайомлення з
об'сктом оренди

Керiвник

тллFл

i,.-.

л

:тr,

i

fi

;

Доступ для ознайомлення iоб сктом с
з понедiлка по п'ятницю забезпеччс
компанiя з обслуговування *"rnou,
м. Кисва>
Контактна особа:, C9Iyp Валентина
.Щмитрiвна
тел. 067 555 45 s2; t044) 546 з9

i.^"

ольга МАШКIВСъкА

в

ЗА,ГВЕРДЖЕНО
Розпорядження

!еснянськоi районноТ
вб lvllu
MicTiI Кисвi
NисвI лержаВнОl
лержавнот адмiнiстрацiт
аДМlНLСТРаI
1,

вlд-,lб rъслtцf

з Доd/р. хэ ?3

с

ОГОЛОШЕННЯ

про проведення електронного аукцiону на продовження
договору оренди
нежитлового примirцення, що за адресою: м. Киiв, .вулиця
Лифаря ёЪржа, ZO,
площею 20,l5 кв. м.

Загальна iнlDормацiя
_дерrft-авна

ансоутримувач

алмiнiстрачiя. код

Маяковського Володимира, 29,
MicTo Киiв, 02225, тел. ('044) 54b-2O..7l e-mail: vkv096rrkr npt

.Деснянського району м. _Ки€ва>' к_од СДРllUУ з96|J5452, адреса:
вул_ Закревського Мидо4и, буд.. t5, м. Кйiв, iпд.пс
о211l,*"_(о+ТiЗ+?
Iнформацiя про
чинний логовiр
оренди., строк якого
закlнчусться

З9 17, e-mail:

!оговiр оренди

ukr. net; dsastar2 @ukr.net.

ЛЪ l

l34

вlд iO. t i .ra'l

vУvrrЛ

Ь

l

]о на продовження договору оренди

Iнформачiя про
об'ект оренди

еться шляхом участi в аукцiонi на
вiдпrэвiдно до умов пункту l49 Порядку
та комунчlJIьного майна, затвердженого
в УкраIни вiд 03.06.2020 J\Ъ 483 <Щеякi
комун€rльного майна)> (далi - Порядок).
учас]ник електронного аукцiону, договiр
з чинним орендарем припиня€ться у зв'язку iз закiнченням строку, на
який його укладено.
Iнформацiя п
Загальна плоша: 20,15 кв. м.
Корисна площа: 20,15 кв. м.
Частина
Тип об'с

Вхiд

1адовiльному cTaHi, фiзичний
будiвлi.

мент, перекрит.гя в
TepMiHy експлуатацii

зно

технiчний стан об'екта задовiльний,

в

наявностi системи

ел_ектропОстачан ня, теплопостачання, водопостачання та кана_гliзацiТ.

об'скт оренди не мае окремих особових

paxyHKiB, вiлк}итих
комунilльних послуг.
та фотографiчнi зображення об'екта додаються в

Етс.

в податковiй заставi
lнформачiя про
наявнiсть рiшень про
проведення

iнвестицiйного
конкурсу або про
вкJIючення об'скта до
перелiку майна, що
пiдлягас приватизацii

пе

вiд 04.1 1.2008 N9 5/24-14l.

про включення
вiдсутнi.

Продовження таблицi

lнформачiя про
отримання

Не потребус

баlrансоутримувачем
погодження органу
управл lння

Пропонований
строк оренди та
графiк
використання
об'€кта
Iнформачiя про
те, що об'сктом
оренди € пам ятка
культурноТ
спадщини, щойно
виявлений об'ект
культурноТ
спадщини чи його
частина
Iнформачiя про
цlльове
призначення
об'€кта оренди
Проект договору
Iнформачiя про
аукцlон

Умови оренди
майна

додатковi умови
оренди майна

2 роки 364 днi

об'скт оренди вiдповiдно ло абзал
використовувати за будь-яким цiльовим призначенням, oKpiM
визначеного договор_ом оренДи вi.ц 30.11.20l8 Jю 1,1з4 розмiщення
громадських та благодiйних органiзацiй на площi, що не

використову€ться для провадження пiдприемницькоТ дiяльностi.
лодасться до оголо_ш€ння Про Перrэддt{у нерухомого майна в оренду в
окремому файлi в Етс
Iнформацiя про аукцФн
Електронний. аукцiон вiдбувастьс
державне. Пlдприсмство кПрозорро,Пролажi> через авторизованi
електроннi майданчики.
спосiб проведення aykuioHy: електронний аукчiон на продовження
договору оренди.
Дата та час аукцiону визначаються на електронному майданчику.
Час проведення ayKuioHy встановлюсться електронною торговою
системою автоматично вiдповiдно до вимог Порядку проведення
електронних аукцiонi в.
Кiнцевий строк подання заяви на участь в електронному аукцiонi та
електронному аукчiонi iз знижен}lям стартовот цiни встановлюсться
електронною торговою системою ]lля кожного електронного аукцiону
окремо в промiжку часу з l9 години 30 хвилин до 20 години 30 хвилин
дня, що передуе дню проведення електронного ачкцiонч.
Строк оренди: 2 роки 364 днi
стартова орендна плата для: - першого електронного аукчiону
386. 75 грн. (без урахування ПДВ);
(Пункmо.v l1б Поряdку вказано, lцо сmарmова opeHdHa ппаmа
вuзltачасmься в поряdку, переdбачеtltl.ttу пункmо.\| 52 цьоео поряdку, a,le
lte .|lоже б),.ч нl.Dtсчою за осmанню .лliсячну оренdну лшаmу,
BcmaHoBllelty dtlzoBopo,lt, u4о проdовжусmься. OpeHdHa лLпаmа за
осmшtнiй .uiсяць opeHdu червшь 202I cK,ladac 38б, 75 zpH. без
урахування ПДВ.
Можливiсть передачi об'екта в суборенлу не передбачасться.

-

Компенсацiя замовнику ринковоi оцiнки об'екта оренди згiдно

з

договором про налання послуг з ощiнки майна вiд27.О5.202l N9 27-0521.
оренлар вiдшкодовус Балансоутримувачу витрати пов'язанi зi сплатою
витрат
на оплату
комуна,lьних
послуг,
земельного
податку
пропоршiйно площi орендованих примiцень, електропостачання,
посJIуги з
прибирання територii та вивiз смiття, охорона територiТ
приплitttення булiвлi та iH. експлуатацiйнi послуги.
здiйснення невiд'смних полiпшень можливо тiльки у разi надання

Проловження таблицi

об'екту оренди на

користь

обмеження цодо
цlльового
визначеною у логоворi оренди.
призначення об'скl.а
розмlщення громадських та благо.1
оренди, встановленi використовусться
для провадження
вiдповiдно до п. 29
Порядку
Iнформацiя про
, в електронному аукцiонi, сплачу,
умови, на яких
,и
для набуття статусу учасника,
проводиться
ння стартовоi оренднот плати для:
аУкЦiон
ий.орендар): l93, 38 грн.
rцiйний орендар): 3 000,00 грн.

)el|Qy dерэюавно?о mа KoMyHcutbHo?(

miйноео внеску всmановлюсmься
)

а;

пр?lчн9в_аt.tчй с,mрок оренdч якuх
* 2 : 7iз,
50'zpH., on,

iB 386, 75

сlчl!я

поmочнO?о
opeHdapiB.

року

"i

!!\iilt, 3;':;i|-Y;"#i#iil,#!"!"

б000,0()-?;,

",|,|Hя:,r,r2:,Z::;::;:y!:ж:;:i:
у)ку, Kpi_Tt

ч1,1нл!о?о оренdаря, якuй
по.l()вuнu сmапmовоi. opeHdHoi'
38 zpH.
рмlни та в порядку, що визначенi
торговоТ системи державне

l

(заid
YKpaiHu
роз.1,1iрi'Ъ|i"i,"l,]i,h;iZi 'Н:#:
600,00 грн

i^eco.

-

су-иа KoulmiB

|cmaHoB.|eHcli' сmано,и

i00,00 zpt).

уl

на

сiчttя пOmбц'lоrr' року (б000,00 zpH';б,'|"-:

аукцiону за методом
:::::::::::_:,в
lрендноl плати та подaLпьшого

покрокового зниження стартовоТ
-'
- 99, '
yu. переважне право на продовження договору оренди
':::r:.:l,::alp
ходl аукцlону на продовження договору оренди
за умови, цЬ'"i" о6.
часть в такому ayKuioHi та зробив закриту
цlнову пропо."цЙ,;;;;;;
IеншоЮ. нiж позмiп стяптпрпТ ппдп пrrпi,
подан]rя цiнових пропозицiй

п

Вимоги до
орендаря
!окументи,
розмiщус

..ч

lrulrl,
rvrtчlrlrIrrrl

Utjинgн l]lдлоI}lдати

до особи орендаря,
визначеним статтею 4 Закону УкраrТни uПро
оренду державного та
\
чрUпл4Р

сис

l]

вимогам

комунfu,Iьного мhйна>.
"Ki

торговот

1IРО ОРеНДу

(завантажуе)

вiдповiдальн

Учасник в ЕТС

<Прозорро.Продажi>
для участl в

електронних торгах

з

оренди майна на етапi

.подачi закритих
цlнових пропозичiй
гобто до електронного
аукчiону)

]:хi":,ЖъЁ"iТ"r#i";],'ýfi;flт

ного майна>.
даних локументiв несе зiulвник.

4
Вимоги до

оформлення
документiв, якi
повинен надати

Продовження таблицi

!окументи. шо полаються учасник
вlдповlдати вимогам. встановJIеним алмiнiстратором електронноI
торговоТ системи державного пiдприсмсr-ва <Прозорро.Продажi>.'

Учасник лlя участi в
електронних торгах
електрон Hoi' торговоi'
системи державного
пiдприсмства
<

Прозорро.Продажi>>

!одаткова
iнформацiя

Реквiзити paxyHKiB

!о

уклалення договору оренди аб,э
переможець електронного аукцiон
внесок та забезпечувальний депозит, що визначенi за результатами
аукцiону у розмiрах . та порядку, передбачених проектом договору
оренди майна, опублiкованого в оголошеннi про передачу майна- Ь
оренду у вiлповiлностi до пункту l50 Порялку. нЪ рахунок, iазначений
орендодавцем у проектi такого договору.
Реквiзити paxyHKiB операторiв еле
для сплати потенцiйними оренларями гарантiйних та реестрачiйних
BHecKiB за посиланням на cTopiHl<y вебсайта алмiнiстратора, на якiй
зазначенi реквiзити таких paxyHKiB https://prozorro.Sale/info/elektronnim aj dan ch i k i -et s-

рrоzо гrорrоdаzh i -с bd2.

оператор електронного майданчика здiйснюс

Технiчнi реквiзити
оголошення

KoHTaKTHi данi
(номер телефону i
адреса електронноТ
пошти працlвника
баrrансоутримувача
для звернень про
ознайомлення з
об'€ктом оренди

перерахування
реестрачiйного та (або) гаранr,iйного внеску на кzвначеtсьii рахунки за
такими реквlзитами:
в нацiональнiй ва,rютi:
Олержувач: !еснянська районна в MicTi Кисвiдержавна
адмlнlстрацlя
Рахунок ]ф UA 8б820l 720З55249038000077766
Б_анк одержувача: !ержавна казначейська служба УкраТни, м. Киiв
Код згiдно з СДРПоУ 374l5088
Призначення платежу: для перерахування ре€страчiйного та
гарантiйного BHecKiB.
llерlод Ml)I(. аукцlоном та аукцIоном lз зниженням стартовоТ цiни,
аукцIоном iз зниженням стартовоТ цiни та аукцiоном за методом
покроковог о зниження стартовоТ цiни та подaшьшого подання цiнових
пропозиuiй (20-35 капендарних днiв з дати оприлюднення оголошення
електронно ю торговою системою про передачу майна в оренду).
Сдине поси лання на веб-сторiнку a;tMiHicTpaTopa, на якiй е посилання в
а,rфавiтном у порядку на веб-с
майданчика L. якi мають https://pro

з об'скюм оренди у робочi днi з 08:00 до
понедiлка по п'ятницю забезпечуе балансоутримувач кп
<Керуюча компанiя з обслуговування житлового фонлу !еснянського

,Щоступ для ознайомлення

l6:00

з

району м. Кисва>

Контактна особа: Сокур Валентина [митрiвна
Тел.067 555 45 52; (044) 546З9 17.

ольга МАШкIВСЬкА

зА],вЕрджЕно
Розпорядження !еснянськоi районноТ
в Micr.i Кисвi державноi адмiнiстоацii

uiд{6

ruлruл И//).хg

/-

ОГОЛОШЕННЯ

llб

про проведення електронного аукцiону на продовження договору оренди
нежитлового примiщення, що за адресою: м. Киiв, бульвар Висоцького Володимира, 6
площею 44.90 кв. м.
Орендодавець
Бапансоутримувач

Загальна iнформачiя

Д:.:gцgука

сдрпоУ

_р_айонна

в

MicTi Кисвi державна адмiнiстрацiя,

код

llаяковського Волод"м"рЪ, 29,'MicTo
Киiв, 02225, тел. (044) 546-20-7l. e-mail: vkvO9@ukr.net
3

74 l 5088, адреса1 проспект

КП <Керуюча компанiя з обс,
м. Кисва>>.

Щеснянського району

Iнформацiя про
чинний логовiр
оренди., строк
якого закlнчу€ться

Iнформачiя про
об'скт оренди

вул. Закревського Миколи. бул. l5. м.
l 7, e-mai l : уg[s_о,kur@ukr. net; оrепdа l 6@
Приватне пiдприсмство <<Леонiд-Т'райд> - чинний орендар
!оговiр оренди N! l l l8 вiд 30.1 1.20l8
Строк оренди: 2 роки 364 днi
!ата закiнчення договору: 28,09.202|
Y_"уууr орендар мас переважне правс} на продовження договору оренди
N9 l1l8 вiд 30.11.2018, яке реалiзусr,ься шляхом участi в ауiuiоЪi на
Продовження договору оренди вiдп lвiдно до умов пункту l49 Порядку
передачi в орjlёу державного та комуна,rьнЬго маЙr,u, затвердженого
постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд 0З.06.2020 Jф 4sЗ к!еякi
питаннЯ орендИ державноГо та комуНчшьного майна> (дапi Порядок).
Я*щО переможцем стаВ iншиЙ учасниК електронНого аукцiону, логовiр з
чинним орендарем припиня€ться у зв'язку iз закiнченням строку, на який
його укладено.
Iнформачiя про об'скт оренди
Об_'sцl оренди знах_одиться за адресою:
м. КиТв, iндекс 02232
Загальна площа: 44.90 кв. м
Корисна площа: 44.90 кв. м
верх.

тiни,

булiвлi.

BapTicTb об'екта

фунламент,. перекриття в
вiдповiдас TepMiHy еКСПЛУаТаuii

стан

в

технiчний
об'екта задовi:rьний,
наявностi системи
електропостачання, теплопостачання, водопостачання та кана_гliзацiТ.
об'ект оренди не мас окремих особових paxyHKiB, вiдкритих
постач€цьниками комун{rльних послуг.
поверховий план та фотографiчнi :зображення об'скта додаються в
окремому файлi в ЕТС.
В податковiй заставi перебувае вiд l2.12.2008 J\Ъ 553

оренди

lнформашiя про
наявнiсть рiшень про
проведення
i н вести цi й ного
конкурсу або про
включення об'скта до
перелiку майна, що
пiдлягас приватизацiТ

рiшення про провелення iнвестицiйного конкурсу або про включення
об'скта до пере.ltiКу майна. що пiллягас приватизачii, вiлсутнi.

Проловження таблицi

Iнформацiя про
отримання
ба_пансоутримувачем
погодження органу

Пропонований
2 роки Зб4 днi
строк оренди та
графiк
використання
об'скта
Iнформачiя про те,
що об'ектом
оренди с пам'ятка
культурноТ
спадщини, щойно
виявлений об'скт
культурноi
спадщини чи його
частина
Iнформачiя про
пункту 29 Порялiу неможливо
цlльове
використовувати за буль-яким цiльовим призначенням,
oKpiM визначеного
призначення
договором оренди вiд 30.1 l .20l8 N9 l 1 l8
- розмlщення перукарнi.
об'скта оренди

Iнформачiя про аукцiон

Iнформачiя про

спосiб проведення аукцiону: елек,гронний аукцiон
на
договору оренди.

продовження

{ата та час аукцiону'аукцiопу
визначаються на електронному майданчику.
час проuелъння
,.iu"овлюсться електронною торговою
системою автоматично вiдповiдн] до вимог
Порядку
проведення

електрон них аукцiон iB.

Кiнцевий строк
на участь в електронному аукцiонi та
":*i:.1",]*""
електронному аукцiонi
iз зниженням стартовоi'цiни встановлю€
ться
електронною торговою системою
дJIя кожного електронного аукцiону
окреМо в промiжку часу з l9 години 30
хвил;о;'2а години 30 хвилин
дня, що переду€ дню проведення електронного аукцiф,
мови оренди
майна

-

ПДВ):

-

першоГо електронного аукшiону

(Пункmо.ll

l1б Поряdку,

2592.1З грн. (без урахування

u|о сmарmова opeHdHa пцаmа
в п()ряdку, переdбачено.lцу пу,,*mч.i
52 цьоzо'поряdку, й; ;,
".у::::"::ь(,я
(lvmu ttulrчою зL осmаннЮ
.\|oJ{e
.л,tiсяiну оренdнч'п
паmу' всmановлену
,
r)оzовопЬ|1
,n,r,\,,.t,|1 .tй,,,., /\л,.-.,\_._,
'll/,
додаткоБi рrови
оренди майна

вк(lзuлlо,

lcllBe
Можли

=

l

tня

ПflВ.

]

наланняJIослуГ з оцiнки майна вiд l7.
вlдшкодовус Балансоутримувачу витрати
На ОПлату комунtlльних послуг, земельного
:ilP_1]
електропостачання,
Ао_говороМ.про
Uрендар

Н;Нr^""#"*"":"Тк.l _IplY]T.ll:,

:*gl?Tr,:.
оудlвлl та lH. I:l1]opii,a'.и,Б-.ri,,,","
експлуатачiйнi пос_,Iyги.
"-Jp"";.''iJБXiJ;iT

послуги

з

;fiН;ъ'";

Здiй

Продовження таблицi

ъ

згоди'.;:"##';"JЁlЧ",1m

оренДоДавцеМ Письмовоi'

но чинним законодавством.
об'екту оренди на

обмййня

надання
ремонт

користь

i.

оренди може бrй використаний
орендарем з метою визначёною
цlльового
У аоговорi оренди, який продо""iу..i"".
призначення об'екr.а
u саме: розмiщення перукарнi.
оренди, встановленi
вlдловtдно до п. 29
rцодо

умови, на яких
проводиться
аУкцiон

Lro-€KT

особ
РеССТраuiйний та гарантiйниЙ
Розмiр мiнiммьного кроку п;д""щ.",
";;;;; u""
аукцiону - 25.92
Розмiр iapaHril'IHoгo в
Розпriр гар_а_нтiйного в
ttункmо.u 5В Поряdку

-

;;Ьуr:;';;;;"у

-iii.i'b,itr:;,;,;:;,

,i}!!,,,|,i,]|#";?::::miйноzо

Два .лliсяцi d.,lя o'O'ri"iii"ri'rriai,"

учасника.

внеску всmанов.цю,*":;'О,

проп()но

оренdч якuх
б zpr., але не

cmaHoBllmb Bid odHo|? do.n'oru_p,r*iB'2592,I
y.:"yn як 0,5 MiHLva.lbHoi заробi'mно.t

п,lаmu,
jg66,99*61's-Эi'оi,оо
року
?рн, u,r"'r:;:#r,;i}
\i!iо"r,!оmочllо?о

рмiни та в порядку, що визначенi

торговоТ системи

.--,--- "r,..лqу

ivrqL llgрtrВаЖНе

ПРаВо на продовження

fi#;,:'ýi#J,;^"Jff*??ii"i,lд::ч:Р,:Р:.Тry';

I"т"*:Y,:_т*о:Цф*

ЁiЩТ

ви не

договору

державне

оренди

r"ови, що BiH

н "' i,
"
"
"ЙЙ#iП
}'Йffi
;' * ffi;"'".",
^
;Ё,i^",

в

бере

TЗil.iil?3"oi;
."'
Документц якi
розмlщу€ (завантажус) ТОР ГО Boi' С И СТе м и
j,
до кум е н ти. u rn
Учасник u
ёъ1' i _ъ.,.хт:шт
"
о.ржавного
та
комунального
"ra*rроппiй
MaiiHa>.
3р!|оу.
торговiй системi!П
DlлIlовlдzlllьнlсть за достовiрнiсть
поданих документiв несе заявник.
<Прозорро.Продu*iu
для участi в
електронних торгах з

lЖу"

З; n

;;у

u"#"Hb#i

оренди майна на етапi

.подачi закритих
цlнових пропозицiй
тобто до електронного
аукцiону)

i

Продовження таблицi

имоги ло оформленн
документiв, якi
повинен надати

учасник для участi в
електронних торгах

електронних торгiв повиннi
адмlнlстратором електронноi

торговоТ системи державного пiдприсмства
<Прозорро.Продurпiu.

електронноТ торговоt'

системи державного

п|дпри€мства
кПрозорро. Гlролажi>

iнформачiя

!о

уклале

aYKuioHy зобов'язании сплатити авансовий
::r:_"Y"ллr:.л:ryННОГО
внесок
та забезпечува,rьний д.по,,"r. що
аукцiонУ у розмiраХ та порядкУ, перелбай";;й;;;,
""rnu".ni'^;;"p;.;;;;;;#;
договору оренди

в оголошенl'

м.айна.. опублiкованого
RlпппRlпLlrtптt
вlдповlдностl

Реквiзити paxyHKiB

пл
до
пункту l(л
l50

орендодавцем у проектi
реквiзити
для сплати потенцiйн

та.

Про

ПереДачУ

,-']
I-Iорялку,

договопч_

майна

на pu*yron,

В

оренДУ

У

зазначений

у tsеосаита адмlнlстратора, на якiй

l

https://prozoro.sale/info/elektronni-

анчика здiйснюс

перерахування
за

) внеску fiа казначейськi рахунки
в нацiональнiй валютi:

ýrr.j державна алм i н iстрачiя
000077766
ейська служба УкраТни, м. КиТв
,л.:l

l lризначення платежу: для перерахування
ресстрачiйного та
гарантiйного BHecKlB.

оголошення

покрокового зниження cTapToBol. цiгlи та
";;;;;
подаJIьu.о.о^,iоо";;"
пропозицiй (20-35 календарних днiв З
Дати оприлюднення оголошення
торговоЮ системою про передачу майна
в оренду).
ання на веб-сторiнку_ адмi;iстраiора, nu
|'rio."nu"n" u
ПоряДкУ

На

lл++-л .

контактнйанi

(номер телефону i
адреса електронноТ
пошти працiвника
ба;lансоутримувача
для звернень про
ознайомлення з
об'сктом оренди

Керiвник апараry

веб-ст,опiнки

/ /__ -_

л

"пiй
лгlрпqтплi-

^-л-.-_л-_--л__

лоступ для
понедiлка

'РИМУВаЧ

КП <Керуюча
компанiя ?
_,,,,_ житлового ,
з ---"J, --J -ання
бо"о/"liЁ;;";;.;^;х1:;;

;:txxx,;,

Контактна особа: С9:ур Ва,rентина
!митрiвна
Тел. 067 555 45 52: Q4Ц 546 з9 17. ^

ольга МАШКIВСъКА

