
дЕсIrянськА рдйоннА в MICTI ки€вI
ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

dУ, о/ ;ul м!/

Про оголошення аукцiонiв на
продовження договорiв оренди

ВiдповiДно дО законiВ УкраiнИ кПрО мiсцевi державнi адмiнiстрацii>,
кПро оренду державного та комунальн( го майна>, Поряiк1, передачi 

" ор."ду
державного та комунzlльного ма
MiHicTpiB Украiни вiд 0З червня
державного та комунального майнвiд 2З липня 2020 року J\Ъ 5Ol

омади MicTa Кисва> та враховуючи
нчLльного некомерцiйного пiдприемства) !есняноького району м. Киева
22 року Jф 53:

l, Оголосити аукцiони, за результатами
нежитлових примiщень можуть бути продовженi
укладенi з новими орендарями.

2, Затвердити текст оголошення про проведення електронного аукцiонуна продовженнlI договорУ оренди не}китлоВих приМiщень, 
"Ki знаходйu." aЬадресою. м, Киiв, вул, Миколи Закревського, Bi/l, .u.-urrою 11лощею 59,90

кв. м, що дода€тъся.

3, Затвердити текст оголошення про проведення електронного аукцiонуна продовження договору оренди нежптлових примiщень, якi знаход"rr." aЪадресою: м. Киiв, вул. Миколи Закревсъкого, 8t/t, .u.йu"ою площею 4,00
кв. м, що додаеться.

4, БалаНсоутримУвачУ комунzrльному некомерцiйному пiдприемству
<Консультативно-дiагностичний центр) !Бснянського району м. Киева
невiдклrадно повiдомити чинних орендарiв про проведення електронних
аукцiонiв.

яких чиннi договори оренди
з iсную.lими орендарями або



5. ВiДДiлУ З питань майна KoмyнzlпbHoi власностi Щеснянськоi районноi в
MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii розмiстити оголошення про проводенЕя
еЛеКТРОННИХ аУКцiОнiв на продовження договорiв оренди нежитлових
примiщень в електроннiй торговiй системi.

6. Вiддiлу бухгалтерського облiку та звiтностi ,Щеснянськоi районноi в
MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii в установлоному порядку, провести
перерахування коштiв, що надiйдуть вiд оператора елеIсгронного майданчика.

7. Контролъ за виконанням цього розпорядження покJIасти на заступника
ГОЛОВИ ЩеСнянськоi раЙонноi в MicTi Киевi державноI адмiнiстрацii
о. Гlпясецького.

Голова Щмитро PATHIKOB

_-
---



ЗАТВЕРДДЕНО

ОГОЛОШЕННЯ
про проведення електронного аукцiону на продовЖення ДОГОВОРУ ОРеНДИ

нежитлових примiщень, що знаходяться за адресою: м. КиТв, вул. Закревського Миколи, бул. 8l/l,
площею 4,00 кв. м.

Розпорядrкення Щеснянськоi районноi

Загальна iнформацiя
вець Щеснянська районна в MicTi Киевi державна адмiнiсr,рацiя, код

СШПОУ 37415088, мiсцезнаходження: проспект Володимира
Маяковського, 29, MicTo Киiв, 02225, тел. (044) 546-20,7|, e-mail:
vkvO9@ukг.net

Балансоугрlrмувач Комунальне некомерчiйне пiдприемство <<Консультативно-
дiагностичний центр>>,Щеснянського району м. Киева, код СДПОУ
2б188308, адреса: вул. Закревського Мrrколи, бул. 8l/1, м. KrliB, iндекс
022З2, тел. (044) 5З2-92-47, 044-53 0-02-06 e-mail : cгpdesn@glnail. com

Iнформацiя про чинний
договlр оренди, строк

якого закнчуеться

Фiзична особа-пiдприемець Лук'яненко Павло Володимирович -

чинний орендар.
Щоговiр оренди ]ф l147 вiд29.12,2018
Строк оренди: 2 роки Зб4 днi
,Щата закiнчення договору: 28.1 1 .202\
Чинний орендар мае переважне право на продовження договору 9ре.нди
Ns 1l47 вiд 29. \2.20118, яке реалiзуеться шляхом участi в аукцiонi на
продовження договору оренди вiдповiдно до умов пунIсгу l49 Порядку
передачi в оренду державного та комунального майна, затвердженого
постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраIни вiд 03,0б.2020 }lЪ 483 <<Щеякi

питання оренди державного та комунаJIьного майна> (далi- Порядок)..
Якщо переможцем став iншиr"t учасник електронного аукцiону, договiр
з чиннllм орендарем припиняеться у зв'язку iз закiнченням строку, на
яклtй його укJIадено.

Iнформацiя про об'ект оренди
)ормацlя про
'ект оренди

Об'ект оренди знаходиться за адресою: вул, Закревського Мrlколи, 81/1,
Загальна площа. 4,00 кв. м,
KoplrcHa площа: 4,00 кв. м.
Частина шестиповерховоi панельноi булiвлi, перший поверх.
Тип об'екга: нех(итловi примiщення.
Вхiд в примiщення загiLльний. Стiни, фундамент, перекрлIття в задовiльному
cTaHi, фiзичний знос вiдповiдае TepMiHy експлуатацii булiвлi.
Технiчнrrй стан об'екта задовiльниri, в наявностi сllстеми
електропостачаннJI, теплопостачаннrI, водопостачання та каналiзацii.
Об'екг оренди не мае окремих особовлтх paxyHKiB, вiдкритлrх
постачаJIьн}Iками комунаJIьних послуг.
Поверховrrй план та фотографiчнi зображення об'екта д()даються в
окремому файrлi в ЕТС.
В податковiй заставi не перебувае та пiд арештом не знаходиться.

BapTicTb об'екга
ореIци

Залишкова балансова BapTicTbBapTicTb об'екга орендлr станом на 3l. |2.2021
- 63 445,00 (шiстдесяr,трII тисяЕli .tотлrриста сорок п'ять грн. 00 коп.) без
пдв

Iнформачiя про
нzивнlсть рlшень про

проведення
iнвестицiйного

конкурсу або про
включення об'скта
до перелiку MaI"lHa,

що пlдлягае
приватизацii

Рlшення про проведеннJI
об'екта до перелiку майна,

iнвестицiйного конкурсу або про включення
що пiдлягае приватизацii, вiдсутнi.



Продовження таблицi

Iнформацiя про
отриманнrl

балансоугримувачем
погодження органу

Пропонований строк

IнформацЙ про те,
що об'екгом оренди

е пам'ятка
культурноl'

спадщин}l, щойно
влrявленлrй об'ект

культурноi
спадщини чи його

частина

скт орендt{ не вiдноситься до пам'яток культурноi спадщrrни, щойновиявлен}тх об'ектiв культурноi спадщини

. Iнформачiя про
цlльове призначення

об'екга оренди
i:l1:_9.Ч:У :lеНДИ ВlД 29 .12.2018 Ns l l 47 - розмiщепr" lда;Ь,ii, Ъуф.Й 

"-l:r.-iali._lують продаж ToBapiB пiдакци9.н-оi групи, у навчальних закладах та

Об'екг орен
використовувати за. буль-яким цlльоRим призначеннrIм, oKpiM ви:Jначеного

ПроеIст логовору ,Щодаеть
окремому файлi в ЕТС

ацiя про ачкцiюн-
Iнформацiя про Електронн

. IержавнепlдприемствО <ПрозоР вторизован1 елекгроннiмалiданчики.
спосiб проведення аукцiону: електронний аукцiон на продовження
договору оренди.
Дата та час аукцiону визначаються н
час проведеннrI, ауiцiону встановлю системоюавтоматично вiдповiдно до вимог
аукцlонlв. 

'v,rАrДv Дv Dlllvlvl еkтронних

кiнцевиli строк подання зiulви на участь в електронному аукцiонi таеЛеКТРОННОМУ аУКЦiОНi iЗ знлrженням стартовоi цi"" '".iu"ilinb.ro",

:+:хрл":1"л:.,р,т::л": л :1.]:y:, aр кожно гол електронного аукцiо ну_rл рудrrrчl v g уr\цtull y

окремо в промiжку часу з 19 години З0 хвилин до 2о год"; 3-о-;й;;;;
чо передyе дню проведення елекгронного аукцiону.
Строк оренди: 2 роки З64 днi
Стартова орендна плата для:

З4,45 грн. (без ypaxyBaнHrl П/(B);
шрmова opeHdHa плаmq вuзначасmься

н u J lc ч о l о з а о с п t а н н ю лt i с яч н у о, 
" 

n d n 
j,|!;:: 

;, "::;:У; 
" 
#:, :. #:uз "r ! u,, ;

з а 
- 

о спl а n i i ti .п.t i сяц ь- ; i;,, ; ; 
" 

-' ;;7Й' о,ЪЬ
. (без урахvвання ППВ.Г

умови орънди ма;на

,щолатковl умови
оренд}r майна

можливiсть _-
орендар вiд алансоутримувачу витрати пов'язанi зi сплатоIо
11i9u] На ОПЛаТУ кОмунальнIж послуг, земельного податку пропорчiliноплощl орендоваНих пр.rrмi ання, послуги'з пр"бiраrrrr"територii та вивiз смiття примiщення булiвлi та iH.експлуатацiйrri послуги.
Здiйснення невiд'емних о тiльки у разi наданняорендодавцем письмовоi згоди на таlабо *апirалоп"И pbMon,
орендованого майна, як це передбачено чинним законодавством.орендар здil"lснюе страiування оо;.-у------ойо" на KoplrcTb
балансоутримувача.

l канlкул}r - не баченi,



продовження таблицi

99_л'Ч_gР:_"g" може.бути вико наченою у
i:i::1ч_":|_:_тll rlrй продовжIеть9я, а саме: роз ь, буфетiц
якi не здiйёнюют" .,родй,o"upiu .,iда*цrз"оi iрупи, у навчальн;;#;;;;
:i:,::_1-л"_"ла_частйнах, примiщен*,ях бiблiот.i( ,Ёirрi", ;r.;i;:Ъ.ЬБl"
охорони здоров'я.

Iнформацiя про
yМoB}l, на якllх

проводиться аукцiон

r}-МеНТИ, Якi
мiщуе (завантажуе

часник в електроннtй
торговl}r системl

державного
пlдприемства

<Прозорро.Продажi>
для участi в

електронних торгах 3
оренди п,lайна на етапi

.подачi закритих
цlнових пропозицiй

цiльового призначен
об'екта оренди,

встановленl Bl
до п.29 Порядк

Ucooa, в електронному аукцlонl. сплачуТРеССТР ля набутгя стаryёу учасник:аРОЗМiР стартЬвоТ орендноТ плати,цля:
i цiни лоту).I цlни лоту).

сrulачу€ zараt.miйнttil
за odult л,tiсяць бз1,45 opeHc|Hoi' ltлаmu

Розмiр гаралнтiйного
lзyttKmoM 58 поряD 2o::::;r,*rb.oz()
*tatiHa зазначеl,tо. ulо v разi колtt спларmова opeHdHa llлапtа Btlзltcгlel-la ltclпidспшвi бсьлансовоi'ваDплоспli об'екmа opeHdu, Iцо е llерчхолtlt]чl л,tatittoлt lltaма€ вllзначенv rulоtцu,, оозлtiр zараlпtiйноzо внеску вtlзнача€mься 1tLпяхо.п,l
зас пlocyqatt ня пt а Ko| форлlvлt t :

Гв : 5Пм х 0,|2/12 х S, де

пм - прожитковил-r ,,5Ьfl]'"ТЗ;3:Жу#iх XT",?,[1;aTHt{x осiб на 1 сiчнякалендарного року, в якому здiлiснюеться розрilхунок;
S - загальна площа об'екга ope.ri"

12 х 4,00: 4962,00
не може бути
ездатних осiб

р()зрахунокр\/JролJгr

ермiни та в порядку, що визна.lенi
oBol с}lстеми державне пiдприемство

м. покрокового знюкення cTapToBoi
цlновlD( пропозичiй - 99,
на продовження договору оренди входl аукцlону на продовження договору оренди за умови, йб ;I; 6;р.J ----^, ]-- "^","lзакриту цlнову пропозrrцiю, яка е не

ot платиВимоги дБЪрейаря

ьного майнa>.

тобто ло електрон

/ця участt в аукцiонi потенцiilниil орендар мае податlrlБ-ъйктрон"оi
::::"j::":Týy::j::{.y::l1,_ _"т11".n] статтею 1 З Закону V*puiri. iсipо



продовженн-l r та б,шлцi

Вимоги до оформлення
докlментiв, якi повинен

надати Учасник для
}л{астt в електронних

торгах
електронноi торговоi
системи державного

пцприсмства
<Лlrозорро.Продакl>

l*'_llY:jЗ] _Що поДаЮтЬся УчасникаМи. ел@- поййilвlдповlдати вимогам, встановленим а
системи державного пiдпрлrсмства <

переможець електронного аукцiон
внесок та забезпечувальний депозит,
у розмiрах та порядку, пер
опублiкованого в оголошенн
до пункту 150 Порядку, на

рекввлlти TaKITx paxyHKiB
рrоzоггорrоdаzhi-сЬd2.

такими реквlзитами:
в нацiональнiй валютi:
Одержувач: Щеснянська районна в м
рахунок J\b UA s6820l71035524903s
Банк одержувача:,Щержавна казначе
Код згiдно з еДРПоУ 374l5088
Призначення платежу: для перераху

гарантiйного внескlв

,Щодаткова
iнформацiя

Реквiзити paxyHKiB

Технiчнi реквiзити
оголошення

Перiод Mi

:.::]т::11 -::u!:?_"9i 
цiни та подальшого подання цiновлrх npono."ul;i (iб-зs

календарних днiв з дати оприлюднення оголошення .r;;;ъ;;;;;;Ь;;;",
системою про передачу майна в оренду).

алфавiтному порядку на
пос],lлання в
майданчика,

як1 мають
л Jл_,l_: -l_

контакгнi данi
(номер телефону i
адреса елекгронноi
пошти працвника

балансоутримувача
для звернень про
ознаriомлення з
об'ектом оренди

лuUI,уIl для ознаиомлення з оЬ'ектом оренд}r у робочi днi з 09:00 до 1ООЬпонедiлка по п'ятницю забезпечуебалансоугримувач oO.n u - i;;y;;;".некомерчiйне пiдприемствО 
-<<КонсулЬiаi""по-Дiагностичний'чентрп

,Щеснянського району-м. Киева

Контакгна особа: Тарасенко олена евгенiiвна,
тел. 530-02-0б

Керiвник апарату ольга МАШкIВСЬкА

\



ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядхсення .Щеснянськоi paiioHHoi в
Mii
Bi

ОГОЛОШЕННЯ
про проведення еJIектронного аукцiону на продовження договору орснди

нежитловИх примiщень, щО знаходятЬся за адреСою: м. КиЬ, вул. ЗакревськОaой,r*оп", бул. 8l/l,
площею 59,90 кв. м.

загальна iHr
Орендодавець eBi державна алмiнiстрацiя, код

ння: проспект Во.подrrмира
тел. (044) 546-2О-71, e-mail:

району м. Киева, код €,.ЩПОУ
llколи, бул. 81/l, м. Киiв, iндекс

2-06 e-mai| : crpdesn@gmail.com

,Щоговiр оренди ЛЬ 1254 вiд22.О4.2О1 'е+ЦаР

на продовження договор,/ .оренлиься шляхом участl в аук,цtонi на
до умов пункту 149 Порядку

ального майна, затвеr)дженого
вiд 03.06.2020 J\b 48:} <,Щеякi

льного MaI'lHa>) (далi - Поря:lок).
ик елекгронного аукцiону, 21оговiр з

#хJТНi:;Ёiо", 
припиняеться у зв'язку iз закiнченням строку, на яriий 

]

Балансоутримувач

Iнформацiя про
чинний логовiр

оренди., строк якого
закlнчуеться

lя
)ормаця про
'ект оренди

об'скт о
JагzuIьна пlц 8Vl'
Корисна площа: 59,90 кв. м.

дiвлi, цокольний поверх.

пере_кр4ття в задоrriльному
ацii будiвлi.

ел_ектропостачання, теплопостачання, водопоста"J"rr" iffiiжx.uir.""""'"об'ект орендl{ не мае о*реr"* осооовйх 
- 

рu*у"*i",-*1iд*р"r"*
комунi[льних послуг.
н-з фотографiчнi зобрая<ення об'екта додаF)ться вЕтс.

l02l _
оп.) без

BapTicTb об'екта
оренди

rrr(+,чрrvlсцtп lrPU
HzйBHlcTb рlшень про

проведення
iнвестицil"rного

конкурсу або про
включення об'екта
до перелiку майна,

що пlдлягае
прлrватизацii

::-1:i:i "ро проведення lнвестIlцtЙного конкурсу або про вктrючення
оO,скта до перелlку MaliHt, що пiдлягае прlrватизацii,-вiдсутнi.'



продовlкення таблицi

Iнформацiя про
отриманнrI

балансоугримувачем
погодження органу

управлlннrl

огоджено

роки 364 днi

Об'ект 
йБвиrIвлених об'ектiв культурноl спадщини

Iнформацiя про те,
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проводиться аукцlон

Особа, яка мае HaMip взяти участь в електронному аукцiонi, сплачуе
реестрацiйний та гарантiйний внески для набуггя статусу учасника.
Розмiр мiнiмального кроку пiдвищення cTapToBoi орендноi плати д,ля:- аукцiону - 95,01 грн (10% стартовоi цiни лоry)
Розмiр гарантiйнOгo внеску (чинний орендар): 4750,45 грн,
ПyHKlltoM 147 Поряdку переdачi в оренdу dернсавно?,о mа ком,унально2о
лtайна переdбачено, tt1o розмiр zаранmiйноzо внесkу вспланOвлю€mься
BidltoBidHo dо пункmу 58 цьоzо Порйку, t<рiлt чttнноzо оренdаря, як1.1L"l

сlLцачуе zаранmiйнut7 внесок у poartipi по.цовлlнu сmарmовоi' opeHdHoi' lшаmu
за odttH лtiсяtlь 9500,9I : 2 : 4750,15 zpH.
Розмiр гарантiйного внеску (потенцiйний орендар): 7430,59 грrr.
Пункmом 58 Поряlкч переdачi в оренdу dеDжавнсlzо mа комvнсulьно?о
Iлайна зазначено, 1llo ч разi колu спlарmова оренdна плаmа ыв)чачена на
пidсmавi балансовоi'варmоспli об'скmа оlэенDч. utо с нерwо]vuм майном mа
лtа€ вuзна|lенч fuцоллlу. розмlр zаранmiйноцо внеску вLlзнача€пlься цtLцrжолl
засm осуван ня пшкоi' форлlvлtt :

Гв:5Пм x0,|2l|2 х S, де
Гв - розмiр гарантiйного внеску;

Пм - прожитковий MiHiMyM, встановлений для працездатних осiб на l сiчня
календарного року, в якому здiйснюеться розрitхунок;

S - загальна площа об'екта орендIr
Гв : 5 х 2481 х 0.I2 / 12 ж 59,90 : 7430,59

Гарантiйний внесок сплачуеться у термiни та в порядку, що визначенi
Регламентом роботи елекгронноi торговоi системи державне пiдприемство
<Прозорро.Продажi>.
Розмiр реестрачiйного внеску: 650,00 грн (vldHo Закону YKpai'Htt к Про
opeHdy dерэtсавноzо mа комунсцьноzо лtаtiна)) ре€сmрацitiнuti внесок - сулtа
кошmiв у розмiрi 0,1 MiHiMaltbHo| заробimноi' ппаmu, всmановленоt сmанолt
на ] сiчня поплочл,оzо року (6500,0 zpH*O, ] : б50,00 zpH).
Кiлькiсть KpoKiB аукцiону за методом. покрокового зниження cтapToBol
орендноi плати та подiшьшого подання цiнових пропозицiй - 99,
Чинний орендар мае переважне право на продовження договору оренд}r в
ходi аукцiону на продовження договору оренди за умови, що BiH бере
участь в такому аукцiонi та.зробив закриту цiнову пропозицiю, яка е не
меншою, нlж розмlр cTapтoBol орендноl плати.

Влrмогrr до орендаря Потенцiйний орендар повинен вiдповiдати вимогам до особи орендаря,
влIзначеним статтею 4 Закону Украiни <Про оренду держа.вного та
комунzulьного MailHa>> .

.Щокументи, якi
РОзмiщус (завантажуе]
Учасник в електроннiй

торговili системi
державного

пlдприемства
<Прозорро.Продажi>

для участl в
електронних торгах з
оренди майна на етапi

.подачl закрит}rх
цiновrrх пропозицiй

(тобто до електронногс
аукцiону)

Щля участi в аукцiонi потенцiйний орендар мае податtl до елекгронно1
торговоl системи документ}r, визначенi статтею 13 Закону YKpaiHrr <Про
оренду державного та комунiшьного майна>,
Вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть поданих документiв несе з:utвник.

Вимоги до оформлення
доlсументiв, яrсi повинен

надати Учасник для
!частl в елеIсгронних

торгах
електронноi торговоi
системи дерх(aвного

пlдпри€мства
кПрозорро.Продажi>>

,Щокумент}l, -що подаються учасниками. електронн}ж торгiв повиннi
вlдповlдати вимогам, встановленим адмlнlстратором електронноii торговоi
системи державного пiдприемства кПрозорро.Продаж1).

Додаткова кладення ндrt або в день пiдпrrсання такого до
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