
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Mn 5Ц5

Про оголошення аукцiону на

продовження договору оренди

ВiдповiднО дО законiВ Украiни <ПрО мiсцевi державнi адмiнiстрацii>,

<ПрооренДУДержаВноГоТакоМУнальНоГомайна>,ПорядкУпередачiВоренДУ
державного та комунztльного майна, затвердженого постановою Кабiнеry

MiHicTpiB Украiни вiд 03 червня 2020 року JФ 483 кЩеякi питання оренди

державного та комунztльного майна>, рiшення КиiвсъкоТ MicbKoi ради вiд

2з липlля 2о2о року J\ъ 5)l9:t2g кпро деякi питання оренди комун€tльного

майна територiальнот громади MicTa Кисва> та враховуючи iнформачiю

балансоутримувача комун€tльного пiдприемства <керуюча компанiя з

обслуговування житлового фо"ду .щеснянського району м, Кисва> вiд

11 серпня 2021 N9 46 -29ЗЗ:

1. оголосити аукцiон, за результатами якого чинний договiр оренди

нежитлових примiщень заг€шьною площею 63,60 кв, м, що знаходяться за

адресою: м. КиТв, вул. Береттi Вiкентiя, 18, може бути продов}кений з iснуючим

орендарем фiзичною особою пiдприемцем Горсловлlпл Миколоrо

Едуардовичем або укладений з новим орендарем,

2. Затвер дититекст оголошення про проведення електронного аукцiону

на продовження договору ореIrди нежитлових примiщень, якi знаходяться за

адресою: м. китв, ,yn. Б.р"ттi вiкентiя, 18, загальноIо площею 63,60 кв, м, що

додаеться.

3. Балансоутримувачу - комунальному пiдприсмству <Керуюча компанiя

з обслуговування житлового фонлу .щеснянського району м, Киева>

невiдкладно повiдомити чинного орендаря про проведення електронного

аукцiону.



MicTi Кисвi
електронного аук
примiщень, що з
заг€Lпьною площею

5. Вiддiлу б
MicTi Киевi
перерахування
орендаря.

б. Контроль
голови ,Щеснянсь
о. Плясецького.

Голова

4. Вiддiлу з п ь майна комунаJIьноi власностi ЩеснянськоТ районноТ в

адмiнiстрачiТ розмiстити оголошення про проведення
нежитловихна продовження договору оренди

за адресою: м. Киiв, вул. Береттi Вiкентiя, 18,

ького облiку
,Т адмiнiстрацii в

та звiтностi ЩеснянськоТ районноТ в

установленому порядку, провести
що надiйд}ть вiд оператора електронного майданчика та

конанням цього розпорядження покласти на заступника

Районн"i' " MicTi кисвi державноi адмiнiстрацii

\- Щмитро PATHIKOB



ЗАТВЕРДЖЕНО

ОГОЛОШЕННЯ
про проведення електронного аукцiону на продовя(ення договору оренди

нежитлового примiщення, що за адрa.оо, м. КЙiв, вулиця Береттi Вiкентiя, 18,

площею 63,60 кв, м,

5БiБлiнаiнагал"наiнфqрдцдцЦ

СЛРПОУ 37415088, адреса: проспект
ЙБrо Киiв, 0222!дgд,_@ 44\ 546-20-] |,,

,.lеожавна адмiнiстрачiя. код
йur*оu.о*ого Володимира, 29,

e-mail: vk

КП <Керуюча компанrя з оо(
Песнянського районч м, Ки€ва>>,

ЙiЪ, Бд.кс 022|7, тел. (044) 546

ч,говування iкитлового фонду
ftод 

"СДРПОУ З9605452. чpe_".ajутримувач

8

| право на продовження договору оренди
)аJIlзуе,гься шляхом участi в аукчiонi на

продовження вiдпЪвiдно до умов пункту l49 Порядку

пёрелачiво TaKoI\

постановою в Укра
питання оренди державного та ком
Якшо переможцем став lншии уча
чинним орендарем припинясться у зв'язку iз закiнченням строку, на якии

його укладено.

нформачiя про
чинний договiр
оренди, строк

якого
закiнчуеться

Го.riо ппо об'скт оDенДи
кентiя, 1

м. Киiв, iндекс 02222
Загалlьна площа: 63,60 кв. м,

поверх.

Стiни. фунламент. перекриття в.

вiдповiдас TepMiHy експлуатац1l

булiвлi. : __ _____v_

Технiчний стан об'скта задовiльний, в наявно,l,_,_л:_т,",""

елекТропосТаЧання'теплопосТачаннI,ВоДопосТачанняТаканалlзацll.
об,окторенДинеМа€о*р"",*особовихрахУнкiв,вiдкритих
постачальниками комунальних послуг,-ПЬ""р*о"rи 

,,nu"- iJ фотографiчнi зображення об'екта додаються в

о*р"Йо*у файлi в ВТС.
о -л -л-,rлоiй оqстяпl гТе вiл 04.11.2008 Ns 5/24-141.

об'ект оренди
Iнформачiя про

(Один мiльйон триста п'ятдесят дев'ять тисяч ciMcoT сорок грн, 00 коп,)

Рiшення про проведетня
об'екта до перелlку маина,

Iнформачiт про
наявнlсть рlшень
про проведення
lнвестицlиного

конкурсу або про
включення об'скта
до перелiку майна,

що пrдлягае..



Проловження таблицi

Iнформачiя про
отримання

балансоутримуваче
м погодження

ну управлiння
2 роки 364 днiПропонований

строк оренди та
графiк

використання
об'скта

Iнформачiя про
те, що об'сктом

оренди е
пам'ятка

культурноi
спадщини, щойно
виявлений об'ект

культурноi
спадщини чи
його частина

iнших примiщеннях

використовувати за буль-яким. цiльовим призначенням, oкplМ

визначеного договором оренДи вlД 29.122о18 Ns 1187 - Dозмiшення

u.r.ornuoHoi лiкарнi (клiнiки), лабораторiт ветеринарноi медицини в

нформачiя про
цiльове

призначення
об'скта оренди

ffiu.'"""дoo'onoшенняПpoпepеДaЧунеpyхoМoГoмaйнaBopенДув
окремому файлi в ETqроект договору

цiя про аукцiон_-".:J"-

@ioнвiдбyвaстьсяB_елекТpoннIй^-TopгoBlисисTеМr
державне пiдприсмст ) через авторизован1

електроннi майданчики.
спосб проведення аукцiону: електронний аукчiон на продовження

договорУ оренди' 
{v Rизначаються н€ -lданчику.

,щата та час аукчiону визначаються на електронному MaI

Час проведЬння ayKuioHy встановлюсться електронною торговою

системою автоматично вlдповlдно до вимог Порядку проведення

заJIви на участь ts електронному аукцiонi та
iз зниженням стартовоТ цiни встановлю€ться
системою для кожного електронного аукцlону
з 19 години 30 хвилин до 20 години 30 хвилин

електронних аукцiонtв.
Кiнцевий строк подання
електронному ayKuioHi
електронною торговою
окремо в промlжку часу

ведення еле нного аукцlон

ацlя про
аукцiон

- -- Г 
- iЗ gЗO,S4 грн. (без урахування ПДВ);

(Пункmом 146'Поряdку вкZзано, lцо сmарmо_ва opeHdHa _плаmа
вuзначасmься в порid*у,'переdбаченому пункmом_ 52 цьо2о поряdку, але

не може буmu нuжчою за осmанню мiсячну opeHdHy плаmу, всmановлену

dozoBopoM, u1o проdовжу
ooeHdu - серпень 202l clola

Умови оренди
майна

договороМ про надання послуг з оцlнки майна вiд 01 .07 .2021 Ns 2912l -ГЕ.

Ьрйдiр вiдшкодовус БаrrанЪоутримувачу витрати пов,язанi .] .r"1]:1
вйтрат на оплату комунальних послуг, земельного податку пропорцlино
площi орендованих примiщень,. електропостачання,... послуги i
прибирання територii тз_ ч"_"i. _:у:тя, охорона територll примlшення

,одатковl умови
оренди маина



Продовження таблицi

оъепдuр здiйснюе страхування об'скту оренди на

ремонт

користь

балансоутримувача.
опенднi канiкули - не

У Лvr vDvyl чучl!лl!r лл,-" :,- --- --:__,

лiкаdнi (клiнiки), лабораторii ветеринарнот медицини в lнших

прип,|iшеннях

мсжсння щодо
цiльового

призначення
об'екта оренди,

встановленl
вiдповiдно до п. 29

ччасть в такому аук
J.

меншою, нlж розмlр

ному аукцiонi, сплачус
статусу учасника.
орендноi плати для:

А оК< )7 гпч
РозмlD гаDантrllногo внеску (чинпии .,рtrrл4рr, 6 96527 Iру,лл
i,;;;iБ ;;Б;iй;;;; ;;;;"i, (потенuiйний оfсiнлар).27 861.08 грн.

Пу'кЙом'58 Поряdку перddачi в opeH.Qy dерэtсавно7о mа колlунацьноZо

iайна зазначено, ulil рсiзмiр zаранmiйно?о внеску всmановлюеmься у

й сmрок: 27 861,0
ановленоi'
2рн, dля

ooeHdaoiB.
IIункmЬм ]47
iайна переdб
вidповidно dо
сплачvс zаранmiйнuй внесок у р
плаm"uзаоЬuнмiсяць l3 930,54 "2 рмiни та в..порядку. що визначенl

торговоТ системи державне

Кiлькiсть KpoKiB ayKuioHy за методом покрокового зниженнял cтapToBol
ьЁ;;;;f ,"ъ;; та пода_llьшого подання цiнових пропозицiй - 99.

Чинний орендар мае переважне право на продовження дотов9рl ?р_:"д11i
холi ayKuioцy на продбвження договору оречди за умови, що BlH оере

Iнформачiя про
умови, на яких

проводиться
аукцlон

особи орендаря,
державного та

отенцiйний орендар
визначеним статтею
комчнаJIьного майна>.

повинен вiдповiдати вимогам до
4 Закону Украiни кПро оренду

Вимоги до
орендаря

до електронноi
торговоi системи документи, визначенi статтею у Украiни кПро

кументи, якl
розмlщус .

(з-авантаЙус)
Учасник в

електооннiй.J
торговlи системl

державного
пlдприсмства

кПрозорро.Пролажi
) для участl в

лектронних торгах
з оренди майна на

етапl подачl
закритих_цiнових
tропозицlи тоото д

електронного



Продовження таблицi

бlЛlluDlЛ.rir Dlrrvrv 
)мства <Прозорро,Пролажi>,торговоi системи державного пlдпри€

оформлення 
.

документlв, якl
повинен надати

Учасник для участi в

електронних торгах..
ноТ торговоТ

Прозорро.П

;;Ё;';;;"б;;;;Ъу"алопrй депозит, що визначенi за резуль'атами

;йi;;i-y- розмiрiх та порядку, перелбачеrllл"r,:i]:Y {::9::Р1
;ъ;;й', uй*' u, о n убл i *о u ан о го_ в, 

: l"1"лт::,1'.1 :|"л "Tp,-,#"l, #iH*";()РеНЛИ Ivl4игr4. vltyvJrrl\vu

орендУ у вlдповlдностi.до пункту 150 Порялку, на рахунок, зазначении
лябтr пп пqDIIрl' v ППrrеКТl TaK()l () ЛUl UбUIJY. 

_:__j__ л-;.-

Додаткова
iнформачiя

ч"*Ь_,]ч1_!3]11

для сплати потенцiйними орендарями _гарантiй"т, ]u ре€с]рlтИ:1}
BHecKiB за посиланням на cTopiHKy вебсайта адмiнiстратрр,irлii::r
Нr?;.l""ri"о;'-",;Ё;;;';;i.ri- р-"й;iiл ЪЙ,//рrоzоrrо.sаlё/iпf6/еlеktrоппi-
Йаj danchiЁi-ets-prozorroprodazhi-cbd2,

bn.purop еъектронного майданчика здiйснюс перерахування

р...rрiцй,iо.о 
.гu iuЬЫ iuрurтiйного внеску на казначейськi рахунки за

такими реквlзитами: :.
в нацlонаJIьнlй валютl:
Ь;Ь-;r"*, Д..п"п."ка районна в MicTi Кисвiдержавна

адмlнlстрацlя-^-р;;r;ъ-Ъ uA 86 820 1 7 2оз 5 52490з 800007 7 76б

Банк одержувача: [ержlвна_казлначейська служба Украiни, м, Киiв

код згiдно i сдвпоv 37415088
призначення платежу: для перерахування ре€страцlиного та

-.iйцпгп nHecKiB

Реквiзити paxyHKiB

майданчика, якl мають

ё;;; ; ;;;;r"Т 
" "lЬО-стор 

i н ку адмi н iЪтратора, н а 
"5_, 

й, :".::j:.тj:_:сдине посилання на веб-сторlнку адмlнlстратора, на якl

,iфuui,"о,у порядку y?. "iб,!l!ч:i:,л,lъ:|::?|]:".,'жI;Ч"":ii;:

Технiчнi реквiзити
оголошення

@з08:00щ
забеiпечуе' бЬансоутримувач КП

_ Плл_----л-..л-а
u[еруюча компанiя з обслуговування жи,ло"ого фонду ,Щеснянського

п[йону м. Кисва>

Контактна особа: Сокур Валентина ffмитрiвна
Тел. 067 555 45 52; (0а4) 546 З9 17,

KoHTaKTHi данi
(номер телефону i.

адреса електронноТ
пошти працlвника
балансоутримувача

для звернень про
ознайомлення з

об'сктом оренди

Керiвник апарату ()льга MALIIKIBCЬKA


