дЕснянськл рдйоннА в MIсTI ки€вI
ДЕР}КАВНА АДМIНIС ТРАЦIЯ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

/9,

й. А.оа/

х, Q|J

Про оголошення фукчiону на
продовження догфвору оренди
адмiнiстрацii>,
ВiдповiднО дО законiВ УкраiнИ <ПрО мiсцевi державнi
<Про оренду лер]кавного та комунального майна>,
"..::,у
ДержаВноготакоМУНаJIьногомайна,ЗаТВерДжеКаоlнеТУ
MiHicTpiB Украir{и ,iд 03 червня 2О2О року
" :1'"j'
ради вlд
майна>,
рiшення
державного та rомунаJIьного
Kl питання оренди комунzlльного майна
сва> та враховуючи iнформацiю
HiB Ns 27О Щеснянського району MicTa

}Гч

оренди
1. Оголос!,rти аукцiон, за результатами якого чинний договiр
щею 73,00 кв, м, що знаходяться за
кого Володимира, 2|-В, може бути
товариством з обмеженою
ем
ладений з новим орендарем,

електронного аукцiону
2. ЗатвеР ди-ги текСт оголоШеннЯ tlро проВедення
що знаходяться за
на продовженн{ договору оренди не :итлових примiщень,
загальною площею
члрa.оо, м. КиiР, npoan. Маяковського Володимира,21-в,
73,00 кв. м, що дода€ться,

з. Баrrансфутримувачу _ школi I_III ступенiв Ns 27о щеснянського району

орендаря про проведеIIня
MicTa Кисва ЦЁвИклално повiдомити чинного
електронного ау|кчiону.

4. Вiддiлу

питань майна комун.шьноТ власностi !еснянськоi раЙонноi в
MicTi Кисвi
,т адмiнiстрацii розмiстити оголошення про проведення
електронного
кцiону на продовження договору оренди нежитлових
примiщень, що знаходяться за адресою: м. Киiв, просп. Маяковського
Володимира, 2l , заг€Lпьною площею 7з,00 кв. м, в електроннiй торговiй
системi.

5. Вiллiлу

MicTi Кисвi

де

перерахування ко
орендаря.
6. Контрол

голови !еснян

М. Загуменного.
Голова

та звiтностi !еснянськоi районнот в
в установленому порядку, провести

га_птерського облiку

авнот адмiнiстрацiт

в, що надiйдуть вiд оператора електронного майданчика та

виконанням цього розпорядження покласти на заступника
районноi э MicTi Киевi державноi адмiнiстрацiТ

'

.Щмитро

PATHIKOB

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження .Щеснянськоi районноi
в Micri Кисвi державноI адмiнiрrрацii

,iд/9лчtцлd dHOlM qq3
ОГОЛОШЕННЯ

про проведення електронного аукцiону на продовження договору оренди
нежитлових примiщень, що знаходяться за адресою: просп. Маяковського Володимира,
площею 73,00 кв. м
Орендодавець
Ьалансоутримувач
Iнформацiя про
чиннии договlр
оренди., строк якого
закlнчусться

2l-B,

Загальна iнформацiя

[еснянська районна в MicTi Киевi державна адмiнiстрацiя, к_од
€ДРПОУ 374]5088, адреса: проспект Маяк lського Володимира, 29,
MicTo Киiв, 02225, тел. (044) 546-20-71, e-mail: kvO9@ukT.net
Школа 1-1ll сryпенiв ЛiZ7U /|еснянського району MicTa Ки€ва, код
СДРПОУ 01486950,

адреса: проспект Маяковського Володимиf)2l2 |-R.
iндекс 02225, тел. (044) 5l5-41-63, (044) 515-95-83, e-mail: sh27O@ukT.net

ГapиствoзoбмежеНoювiДпoвiДа.гlьнiстю<Aлексaндpoв>-чинний
N9 l069 вiд 28.09.20l8 року
роки 364 днi

договору: 27.09.2021

чrцццц qрецдqр мас переважне

прав
реа_гli
вiдпо

договору gренди
acTi в цтцiонi на
Ns 1069 вГд28.09.2018 року, яке
кту 149 Порялку
продовження договору оренди
го
передачi в оренду державного та комунаJIьного "
8З
поЪтановою КабiЙету'Мiнiстрiв УкраТЙи вiд
<.Щеякi питання оренди державного та комунал
Цорялок).
Якцо переможцем став iнший учасник електронного ayKuioHy, договiр з
чинним орендарем припиня€ться у зв'язку iз закiнченням строку, на який
його укладено.

03.

Iнформачiя про об'скг оренди
tнформацlя про
об'скт оренди

Об'ект оренди знаходиться за адресою: проспект
Володимира,2|-В, м. Киiв, iндекс 02225.

Маяковського

Зага.гIьна плоша: 73,00 кв. м.

ий поверх.

Стiни, фунламент, перекриття р.
с вlдповlдае TepMlHy експлуатацll
Технiчний стан об'скта задовiльний,
електропостачання та теплопостачання.

в

наявностi системи

Об'скh оренди не мас окремих особових paxyHKiB,
ьних послуг.

вiдкритих

тографiчнi зображення об'скта додаються
BapTtcTb об'скта

оренди

Iнформацiя про наявнiсть
рlшень про проведення
i нвести цi й ного конкурсу

rбо про включення об'сктz
ло перелiку майна, lrlб
пlдляга€

приватизацll

в

ребувае та пiд арештом не знаходиться.

станом на
|ццlолвлал ллв.артiсть, об'скта . оренди
l 279 000,00 (олин мiльйон двiстr сlмдесят дев'ять тисяч
урахування Пдв.

Рlшення про проведення iнвестицiйного конкурсу або про включення
об'скта до перелiку майна, шо пiдлягас приватизацiТ. вiдсутнi.

Продовження таблицi
l

нф_ормашiя про отри манн

оалансоутримувачем
погодження органу
управлIння

Пропонований строк

оренди використання

об'скта

lнформацiя про те, що
об'ектом оренди с
пам'ятка кульryрноi
спадщини, щойно

Не потребус

Z роки Jб4 днi

Oб'сктopен4ине.вiДнoсиTЬсяДoПaМ'яТoккyль@

виявлених об'ектiв культурноТ спадщини

виявлений об'ект

кульryрноl'спадщини чи
його частина

. lнформацiя про
цlльове призначення
об'екта оренди
lpoeKT договору

lнформацiя про
аукцlон

Об'ект оренди вiдповiд
використовувати за

l{oдaeтьсяДooГoлoшeнняПpoПеpеДaЧyнеpyxoмo@
lнформацiя про аукцБн
Електронний. аукцiон Bi

пlдприсмство
державне
електронн i майданчики.

спосiб проведення

аукц

аукцiонiв.

Умови оренди майна

лодатковt умови
оренди майна

цlльовиМ призначенням. oKoiM
М t 00g - розмiщення

:111аченого договором оренди вiд 28.09.20l 8 рокУ
шкlл,
курсlв з навчання водiТв автомобiлiв.

тронний аукцiон на продовження
ться на електронному майданчику.
встановлюсться електронною торговою
овiдно до вимог Порядку проведення

електронних
кlнцевии строк по4ання з€UIви на участь в електр.онному аукцiонi та
електронному аукцlонl lз зниженням стартовоi цiни встановлюеться
електронною торговою системою для кожного електронного аукцiону
окремо в промiжку час} з l9 години 30 хвилин до 20'години 30 хвилйн
дня, що передус дню проведення електронного аукцiону.

Можливlсть передачi об'екта в субо.ренду не
Компенсацlя замовнику ринковоi оцlнки
догловором про надання послуг з оцiнки ма
з0l04.
орендар вiдшкодовуе Ба.гlансоутримувачу витрати пов'язанi зi сплатою
витрат на оплату комунаJIьних послуг, земельного податку пропорчiйно

площl
оре
ппибиоання.
оудlвлl та IH

Здiйснення

орендодавцем письмовот згоди

. UОмеження щодо
цlльового призначення
оо скта оренли.
встановлен i вiдповiдно
до п. 29 Порядкч

UCt'cKT ор9нд
у договорl ор
з навчання во

з

ння

на
бачено чинним законодавством.
ння об'скту оренди на
Hi,

ння
онт

користь

орендарем з. метою визначеною
а саме: розмlщення шкlл, KypclB

Продовження таблицi

lнформацiя про
умови, на яких.
проводиться аукцlон

в електронному аукцlон1, сплачуе
для наоуття статусу учасника.
ня cTapтoBoi орендноi плати для:
8 грн.

0658.34 грн.
mа KoлlyHaJlbцozo
oaHmluHo?o внеску всmановлюсmься
,ряdку, KpiM чuнно2о оренdаря, якuй
i половuнu сmарmовоi' opeHdHoi
58 zpH.
eHdy dержавно2о mа кол4унальноzо
mluHo?o внеску всmановлюеmься у

_

пропонованuй сmрок оренdu якuх
,,

li',iZ: l"'"

L?^

*

j!!!,|;? #i !," ::
о,

-3000,00 zpH.)
ермlни та в.. порядку, що визначенl
l
торговоl
системи
державне

00 грн (заidно Закону.Украi'нu к Про
?о маuна)) реесmрацluнuu внесок -

tJимоги до орендаря
я Ki розм i щуе
(завантажус) Учасник в
електроннiй торговiй

.Щокументи,

системl державного
пlдприсмства
кПрозорро,Продажi> для

Ho[ заробimно| плаmu, всmановленоl'
000,00 2рн * 0,1 : б00,00 zpH).
)м покрокового зниження стартовоi
орендно1 плати та подальшого подання цiнових пропозицiй - 99.
Чинний орендар ма€ переважне право на продовження договору оренди в
ходl аукцlону на продовження договору оренди за умови, lJto BiH бере
участь в такому aYKцtoHl та зрооив закриту цlнову пропозицlю, яка с не
меншою, нlж розмlр стартово1 орендно1 плати.
llотенцiйний орендар повинен вlдповlдати вимогам до осой орендаря,
визначеним статтею 4 Закону Украiни <Про оренду державного та
комунi}льного майна>.
!ля участi в аукчiонi потенцiйний орендар мас подати до електронноi
торговот системи документи. визначейi стаiтею lз Закону Украiнй кпро
оренду.державного та комунального майна>.
Вiдповiдальнiсть за лостовiрнiсть поданих документiв несе заявник.

участl в електронних

торгах.з оренди майна на
етапl подачl закритих
цi нових пропозицi й (тобто
цо електронного аукцiону)
Вимоги до оформлення
f{окументи, що подаються учасниками електронних торгiв повиннi
вlдповlдати вимогам, встановленим адмlнlстратором електронноi
документ|в, якl повинен
надати Учасник для участ торговоi системи державного пiлприсмства <Прозо'рро.Продажi>.
в електронних торгах
електронноТ торговоТ
системи державного
пlдприемства

кПрозорро.Продажi>

/{одаткова tнформацtя

ло укладення договору оренди або в день пlдписання такого договору
переможець електронного aykuioHy зобов'язаний сплатити авансовйй
внесок та забезпечувальний депозит, що визначенi за результатами
ayKuioHy у розмiрах та порядку, передбачених просктом договору оренди
-<iреiду
м.айна,. опублiкованого в оголошеннi про передачу майна в
у
вtдповiдностi
пункту
Порядку, на рахунок, зазначениЙ
орендодавцем у проектl такого договору.

до

l50

Продовження таблицi

4

Реквiзити paxyHKiB

rеквlзитИ paxyIrкlB

операто

lиного
такими
Dеквlзитами:
_ в нацlонаJIьнlи ваJIютl
Олержу

ехнlчнl реквlзити
оголошення

KoHTaKTHi данi (номер

телефону i uдреса

електронIlоi пошти
працlвника

анчикiв, вiдкритих для
ресстрацiйних BHeckiB

сплати потенцlйними оренд
за посиланням на cToplHK
реквiзити таких ча}ч,нi<iв

:

ька рай_о_н н а ц M icT i Ки е в i державн а алм iн iстрачiя
86820 17203552490З80000777 66 Ёанк одержувача:

ва_ч :_.Щеслял_с

_ Рахунок Jф UA
!ержавна казначейська служба Украiни, м. КиIв
Код згiдно з СДРПОУ 374l508S'
При.значення платежу: для перерахування ресстрацiйного та
гарантlиного BHecKlB
l lерlоД мlж. аукцlоноМ та аукцiоноМ iЗ зниженняМ стартовоi ЦiнIд
аукцlоном lз зниженням стартовоi цiни та аукцiоном за методом
покрокового зниження стартовоi цiни та подаJIьшого подання цiнових
пропозицiй (20-35 ка-гrендаilних днiв з дати оприлюднення оголошення
електронною торговою системою про передачу майна в оренлу).
Lдине посилання на веб-сторlнку_ адмiнiстратора. на якiй с посилання в
а:rфавiтному порядку . на'.. веб-сторiнкЙ _ oirepaTopiB
,ного
майданчика, якi мають https://prozorro.sale/info/ele]<tronni

prozorтoprodazhi-cbd2.
!оступ для ознайомлення
з понедlлка по п ятницю з
Школа I-III ступенiв ]ф27

балансоутримувача для
звернень про
ознайомлення з об'сктом

- Коломiець

Петро Петрович

оDенди

Керiвник ап

'рд

ольга МАШкIВСъКА

