
дЕснянськА рдйоннА в MIсTI ки€вI
ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ

8гв

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

t 5, oF . lюll xn

Про оголошенIIя аукшiону на
продовження договору оренди

Вiдповiдно до законiв Украiни <Про мiсцевi державнi адмiнiстрацii>,
uПро оренду державного та комунutльного майна>>, Порядку передачi в оренду
державного та комуна-пьного майна, затвердженого постановою Кабiнеry
MiHicTpiB Украiни вiд 03 червня 2020 року J\b 48З к.Щеякi питання оренди

державного та комунzlльного майна>>, рiшення Киiвськоi MicbKoT ради вiд
2З лиrпя 2020 року JS 50/9129 <Про деякi питання оренди комун€Lльного

майна територiальноТ громади MicTa Кисва> та враховуючи iнформацirо
балансоутримувача комун€Lльного некомерцiйного пiдприемства
<Консультативно-дiагностичний центр> !еснянського району м. Киева вiд
З1 травня 202l рокуJrгч lб90:

l. Оголосити ауlсцiон, за результатами якого чинний договiр оренди
нежитлових примiщень загzшьною площею 20,88 кв. м, що знаходяться За

адресою: м. Киiв, вул. Закревського Миколи,8l/l, може бути продовжений з

iснуtочим орендарем фiзичtlою особою-пiдприсмцем Пильненьким
Анатолiсм Володимировичем або укладений з новим орендарем.

2. Затвердити текст оголошення про проведення електронного аукцiону
на продовження договору оренди нежитлових примiщень, що знаходяться за

адресою: м. КиТв, вул.Закревського Миколи,8l/1, заг€Lпьною площею
20,88 кв. м, що додаеться.

3. Балансоутримувачу - комуна-пьному некомерцiйному пiдприсмству
<Консультативно-дiагностичний центр) .Щеснянського району м. Киева
невiдкладно повiдомити чинного орендаря про проведення електронного
аукцiону.



4. ВiДДiЛУ З Питань майна комунчLльноТ власностi !еснянськоi районноi
в MicTi Кисвi державнот адмiнiстраrriт розмiстити оголошення про проведення
електронного аукчiону на продовження договору оренди нежитлових
примiщень, що знаходяться за адресою: м. Киiв, вул. Закревського
Миколи, 8l/l, заг€Lпьною площею 20,88 кв. м в електроннiй торговiй системi.

5. ВiДдiлУ бухгалтерського облiку та звiтностi !еснянськоi районноi в
MicTi Киевi державноi адмiнiстрацiт в установленому порядку, провести
перерахування коштiв, шо надiйДУть вiд оператора електронного майданчика
та орендаря.

6, Контроль за виконанням
заступника голови !еснянськоТ
адмiнiстрацiT О. Плясецького.

цього ро:]порядження покласти на
районноТ в MicTi Киевi державноТ

Голова (
!митро PATHIKOB



ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження ЩеснянськоТ районноi
в MicTi Кисвi державноi алмiнiстоапii

"iдДлltпнсj хюа,|r. xn Ч,f8

ОГОЛОШЕННЯ
про проведення електронного аукцiону на продсlвження договору оренди

нежитлових примiщень, що знаходяться за адресою: м. КиТв, вул. Закревського Миколи, 8l/l,
загальною плоIцею 20,88 кв, м.

Загальна я
орендодавець flеснянська районна в MicTi Кисвi державна

СДРПОУ 374l5088, адреса: проспект Вололими1
MicTo Киiв,02225, тел. (044) 546-20-7l. e-mail: vkv[

адмiнiстрацiя, код
, Маяковського, 29,
|@чkr,пеt

Балансоутримувач Комунальне некомерчiйне пiдприrсмство <<Консультативно-
дiагностичний центр)) Щеснянського району м. Кисва, кол С!РПОУ
26l88308, адреса: вул, Закревського Миколи, буд.81/l, м. Киiв, 022З2,
тел. ( 04 4 ) 5 З2 -92 - 4], 044 - 5 3 0 - 02 - 0 б е - mai l : 9.рd_е_s_ц@gmдil.р*о_ц

Iнформацiя про
чинний логовiр

оренди., строк якого
закlнчусться

Фiзична особа-пiдпри€мець Пильненький Анатолiй Валодимирович -
чинний орендар,
.Щоговiр оренди ]ф l l83 вiд 03.01.20l9
Строк оренди: 2 роки 364 днi
.Щата закiнчення догов ору : 27 .07 .202l
]"llrl орендар мас переважне право на продовження договору оренди
J\Ъ ll83 вiд 0З.01.20l9, яке реалiзусться шляхом участi в аукцiонi на
продовження договору оренди вiдповiдно до умов пункту l49 Порядку
передачi в оренду державного та комунального майна, затвердженого
постановою Кабiнету MiHicTpiB Украi'ни вiд 0З.06.2020 Jф 483 <Щеякi
питання оренди державного та комунЕlльного майна> (далi - Порядок).
ЯпщО переможцем стаВ iншиЙ учасниК електроннОго аукцiоНУ, договiр з
чинним орендарем припиняеться у зв'язку iз закiнченням строку, на який
його укладено.

Iнформацiя про об'скт оренди
нформацiя про
об'скт оренди

Об'скт оренди знаходиться за адресою: вул.
м. КиТв, iндекс 022з2

Закревського Миколи, 8l/l,

Загальна площа: 20.88 кв, м.
Корисна площа: 20,88 кв. м.
Частина шестиповерховоТ панельноТ булiвлi, перший поверх.'l'ип об'скта: нежитловi примiщення.
Вхiд в примiщення загальний. Стiни, фундамент, перекрит-гя в
задовiльному cTaHi, фiзичний знос вiд1-1овiдас TepMiHy експлуатацii'будiвлi.
технiчний стан об'екта задовiльний, в наявностi системи
еле ктро постачан ня, те пло постачан ня, водо постачан ня та канал iза цiт.
Об'ект оренди не мае окремих особових paxyHKiB, вiдкритих
постачальниками комунальних послуг.
Поверховий план та фотографiчнi зображення об'екта додаються в
окремому файлi в ТС.
В податковiй заставi не перебувас та пiд аDештом не зн ходиться.

BapTicTb об'екта
оренди

Ринкова BapTicTb об'скта оренди станом на 28.02.202l -
425 400,00 (чотириста двадцять п'ять тисяч чотириста грн. 00 коп.) без
пдв.

Iнформацiя про
наявнiсть рiшень про

проведення
i нвести цi й ного

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

пiдлягас приватизацiТ

Рiшення про проведення
об'екта до перелiку майна,

iнвестицiйного конкурсу або про включення
що пiдлягас приватизацiТ, вiдсутнi.



Продовження таблицi

Iнформачiя про
отримання

балансоутримувачем
погодження органу

управлlння

джено

Пропонований строк
оренди

2 роки 364 днi

Iнформачiя про те,
що об'ектом оренди

с пам'ятка
культурноi

спадщини, щойно
виявлений об'скт

культурноТ
спадщини чи його

частина

Об'ект оренди не вiдноситься до паIr4'яток культурноТ спадщини, щойно
виявлених об'сктiв культурноТ спадrцини

Iнформачiя про
цlльове призначення

об'скта оренди

Об'ект оренди вiдповiдно до абзац), 11 пункту 29 Порядку неможливо
використовувати за буль-яким цiльовим призначенням, oKpiM
визначеного договором оренди вiд 21.06.2018 Jft ll83 - розмiщення
iдалень, буфетiв, якi не здiйснюють продаж ToBapiB пiдакцизноi групи,
у навч€lльних закладах та вiйськови,х частинах, примiщеннях бiблiотек,
TeaTpiB, музеiв, закладiв охорони здсlров'я

Проскт договору Додаеться до оголошення про передачу нерухомого майна в оренду в
окремому файлi в ЕТС

Iнформацiя про аукцiон
Iнформацiя про

аукцIон
Електронний. аукцiон вiдбуваеться в_електроннiй торговiй системi
державне пiдприсмство кПрозорро.Пролажi> через авторизованi
електроннi майданчики.
Спосiб проведення аукчiону; електронний аукчiон на продовження
договору оренди.
!ата та час аукцiону визначаються н,а електронному майданчику.
Час проведення аукцiону встановлюеться електронною торговою
системою автоматично вiдповiдно до вимог Порядку проведення
електронних аукчiонiв.
кiнцевий строк полання.заяви на участь в електронному aykuioHi та
електронному ayKuioHi iз зниженням cTapToBoi цiни встановлюеться
електронною торговою системою для_кожного електронного_ аукцiону
окремо в промiжку часу з l9 години 30 хвилин до 20 години 30 хвилин
дня, що передус дню проведення елс)ктронного аукцiону.

Умови оренди майна Строк оренди: 2 роки 364 днi
Стартова орендна плата для: - першого електронного аукцiону
- 17З9,1б грн. (без урахування ПДВ);
(Пункmом 14б Поряdку вказано, u|о сmарmова оренdна плаmа
вuзначасmься в поряdку, переdбаченому пункmом 52 цьоzо поряdку, але
не може буmu нuжчою за о(|mанню мiсячну оренdну плаmу,
всmанов:rcну doeoBopo.1l, lцо проdовэtсусmься. OpeHdHa плаmа за
осmаннiй,viсяць opeHdu mравень 2'02l року склаdас 1 739 zрн. lб коп.
'без ня ПЛВ

.Щолатковi умови
оренди майна

Можливiсть передачi об'скта в субо
Компенсацiя замовнику ринковоТ
Щоговором про надання послуг

енду не передOачаеться.
оцiнки об'екта оренди згiдно з
з оцiнки майна вiд 02.04,2021

l надання

]ф 21.
Орендар вiдшкодовуе Балансоутрим,увачу витрати пов'язанi зi сплатою
витрат I{a оплату комунzrльних послуг, земельного податку пропорчiйно
площl орендоваI{их примlщень, електропостачання, послуги з
прибирання територiТ та вивiз смir,тя, охорона територii примiщення
будiвлi та iH. експлуатачiйнi послугLt.
Здiйснення невiд'смних полiпшенIl можливо тiльки
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еженt{я щодо
цiльового призначення

об'екта оренди,
eHi вiдповiдн

доп.29П
Iнформачiя про
умови, на яких

проводиться аукцiон

Вимоги до орендаря

.Щокументи, якi
розмiщус (завантажуе)
Учасник в електроннiй

торговiй системi
цержавного

пlдприемства
кПрозорро.Продажiu

для участi в
електронних торгах з
оренди майна на етапi
дачl закритих цlнови

пропозицiй (тобто до
го аукцiон

орендованого майна, як це передбачено чинним законодавством.
орендар здiйснюс страхування об'екту оренди на l

Продовження таблицi

орендодавцем письмовот згоди на поточний таJабо капiталlьний ремонт

користь
балансоутримувача.

нднl канlкули - не баченi.

ий"i .py"r,--l
навчzLпьних закладах та вiйськових частинах, примiщеннях ббiiотек,

lB, музеlв, закладlв охоDони
Ucooa. яка мас HaMip Rзяти участь в електронному аукцiонi, сплачуе
ресстрачiйний та гарантiйний BHecklt лля набутт" сrirуёу учасника.Розмiр мiнiмального кроку пiдвищенн" сrарrЬuоi орен!ноi'плати для:

товоТ шiни лоту).
lrй орендар): 869,58 грн.
цiйний орендар): 3 478,З2 грн.

майнапереdбачено,u,|орозмiр,"о'::нлн:Zхz2a;i::;::!;#:;""Zi
вidповidно Do пункmу 58 цьоzо ПЬllяDку, KpiM чuннЪzо оренdаря, якuй
сп|ачуе zаранmiйнuй 

_вне_с^ок у _роз,1,1iрi половt]нu сmарmовоi' bpeHdHol'
пааmu за oduH,мiсяць 1 739,1б : 2 : 6'б9,58 ерн.
пункmом 58 Поряdку переdачi в opeHdy dьржавно?о mа комунальноzо
,цаuна зазначено, tцо розмiр zаран,miйно?о внеску всmановлюеmься у
роз.tliрi сmарmовоi' оре HdHoi' lLqamu на ;

lBa мiсяцi dля об'скmiв opeHdu, пропонованuй сmрок opeHOu якuх
спlановumь Bid оdноzо do п'яmu poKiB l739,]6 *2 :3 цтв,зj ?рн, але не
.|/t.eLtU,l як 0,5 .uiнiмальноi' заробimноi' rutamu, всmановленоi' сmаном на ]
сiчня поmочно?о року ( б000,00 * 0,J -J 000,00 zpH,)

ермlни та в порядку, що визначенi
оТ торговоi системи державне

0,00 грн (зzidно Закону YKpaiHu к
ьно?о л,tайн а > реесmрацiйнuй вне с ок

сума KoulmiB у розмiрi 0,1 лцiнiл,tальноi' заробimноi' плаmu,
всmановленоi' сmаном на ] сiчня поmочно2о року (б000,0 zрн*O,t
б00,00 ерн).
Кiлькiст.ь KpoKiB аукцiону за методом покрокового зниження стартовоi
!_ренлноТ плати та подаJIьшого подання цiнових пропозицiй - 99.
чинний ор9ндар ма€ переважне право на продовження договору оренди
в ходl аукцlону на продовження договору оренди за умови, що BiH бере
участь в такому аукцiонi та зробив зilкриту uiHoBy пропозицiю, яка с не
меншою, нiж розмiр cTapToBoi орендноТ плати.

комунального майна>.
!ля участi в аукцiонi потенцiйний орендар мас подати до електронноi
торговоi системи документи, визн€lченi статтею 13 Закону УкраТни
кПро оренду державного та комунilльного майна>.
вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть поланих д kyMeHTiB несе заявник.



Вимоги до оформлення
документiв, якi повинен

надати Учасник для
участi в електронних

торгах
електронноТ торговоi'

системи !П

!одаткова
iнформацiя

Реквiзити paxyHKiB

Технiчнi реквiзити
оголошення

KoHTaKTHi данi
(номер телефону i
адреса електроннот
пошти працlвника

ба:lансоутримувача
для звернень про
ознайомлення з

Продовження таблицi

/{окументи, що подаються учасниками електронних торгiв повиннi
вlдповlдати вимогам, встановл()ним адмiнiстратором електронноi
торговоТ системи державного пiдпlrисмства <Прозорро,Продажi).

!о уклалення договору оренди ?бrэ в день пiдписання такого договору
переможець електронного аукцiону зобов'язаний сплатити авансовйй
внесок та забезпечувальний деп()зит, що визначенi за результатамиаукцiону у розмiрах . 

та порядку, передбачених проектом договору
оренди майна, опублiкованого в оголошеннi про передачу майна- ъ
оренду у вiдповiдностi до пункту l50 Порялку, нъ рахунок, iазначений
о вцем у проектi такого ffогсвор}.

нчика
або внес

такими реквiзитами:
в нацlональнlи валютl:
Одержувач: !еснянська районна в MicTi Кисвi державна

адмlнlстрацlя
Рахунок J\Ъ UA 8б820 1 7 20З 5 524903 8000077766
Банк одержувла_ча: !ержавна казначейська служба УкраТни, м. КиIв
Код згiдно з €!РПОУ З74l5088
При.значеНня платеЖУ: длЯ перерахуВання реестрачiЙного та
lантiйного BHecKiB

покрокового зниження cTapToBot utни та подilльшого подання цiнових
пропозицiй (20-35 календарних днiв з дати оп илюднення оголошення
електронною торговою_системою про передачу майна в оренду).
Сдине посилання на веб-сторiнку адмiнiЪтрато а, на якiй с noC"nurrr" 

"алфавiтному порядку та веб-сторiнки операторiв електронного
майданчика. якi чарIl hЩр; :4pд9zoгro.sale/info7elektronni-majdanchiki-
ets-prozorroprodazhi -cbd2.

|{9сlчп для ознайомлення з об'ектом оренди у робочi днi з 09:00 до
16:00 з понедiлка по п'ятницю заеiезпечус балiнсоутримувач об'скта'-Комунальне некомерчiйне пiдпрйсмство 'r,i{u.r.уr"тативно-
дiагностичний ЦеНТр)) {еснянського району м. Кисва

контактна особа: Тарасенко олена Свгенiтвна,
тел. 530-02-06

Керiвник ап ольга МАШкIВСъкА
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