
дЕснянсъкл рдйоннА в MIсTI ки€вI
ДЕРЖЛВНА АДМIНIСТРАЦlЯ

РОЗПОРЯДЖЕНЕЯ

Ns а,6

Про огол(эшення аукцiонiв на
продовження договорiв оренди

вiдповiдно до законiв Украiни кпро мiсцевi державнi адмiнiстрацiт>,

uПро оренду державного та комун€UIьного майна>>, Порядку передачi в оренду

доржавнс}го та комунального майна, затвердх(еного постановою Кабiнету
MiHicTpiB; УкршнИ вiД 03 червнЯ 2020 року Jф 483 <!еякi питання оренди

дер}кавного та комунzlльного майна>, рiшення Киiвськоi MicbKoT рали
вiд 23 липня 2020 року Ns 50/9129 кПро деякi питання оренди комунального

майна тlэриторiальноi громади MicTa Кисва> та враховуючи iнформаuiю
балансоуrрrrуuача комунrtльного пiдприемства кКеруюча компанiЯ

з обслу,говуваннrI житлового фопду .Щеснянського району м. Кисва>

вiд 03 червня 2О22 року Jф 46-999, вiд l3 червня 2022 року Ns 46-107З,
вiд 14 чеl)внJI 2022 року Ns 4б-l078:

1, ОголоСити аукцiони, за результатами яких чиннi договори ореНДи

нежитлоI}их примiщень мо}куть бути продовженi з iсrrуючими орендарями або

укладенi з новими орендарями.

2. 13атвердити текст оголошення про проведення електронного ayrcrioHy
на продо|Вження договору оренди не}I(итлових приN{itцень, якi знаходяться за

адресою: м. Киiв, вул. Марлrни I_{ве,гасвоi, 8, загальною площею 22,80 кВ, М, ЩО

додаетьсrl,

3, 3атвердити текст огоJIошення про IIроведеЕнJI елекц)онного аукuiону
на продс)вженнrl договору оренди нежитлових приNIiщень, якi знаходяться за

алреiою: пл. Киiв, вул. IVlариr-lи IfBeTacBoI, 8, загальною площею 22,20 кв. м, що
додастъс],r.

4. Затвер дитрl текст оголошення про проведення електроннОГО ayKuioHy
I{a прод(с)вження догоl}ору оренди нежиlлових примltцень, якl знаходяться за

адресою: м. Киiв, ilул. }ч{арини [_{ветаевоi, l0/87, загальною площею 46,l0 кв. м,

що дода(]ться.
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5. Зiатвердити текст оголошення про проведення електронного аукцlону

на продо]вження договору оренди нежитлових примiщенъ, якl знаходяться за

uдр.ЬоЬ. м, Киiв, бульв.-вигурiвський, 6, загальною площею 24,80 кв, м, що

додаетьсяt.

6. !}атвер дити текст оголошення про проведення електронного аукцl_оlY

на продовження договору оренди нежитлових примlщень, якl знаходяться за

алресоЬ: м. Киiв, .rрос.r. Маяковського Володимира, 8l/ll, зага-гlьною площею

28,50 кв. м, що додаетьоя.

7. 3атвердити текст оголошення про проведення елекtронного ayKuioHy

на продовження договору оренди нежитлових примiщень, якi знаходяться за

uор.ЬоБ, м. КиТв, вул Марини Цветаев(i, l6, загzLльною площею 2з,l0 кв, м,

що дода(эться.

8. Затвердити текст оголошення про проведення електронного аукцiону

на продс|вження договору оренди нежитлових примlщень, якl знаходяться за

адреЬоЬ: м. Киiв, вул. БЙьзака оноре де, 6612|, загаJIьною lrлощею 21,50 кв. м,

що дода€:ться.

9. ЗатвеР ди-гИ тексТ оголошення про проведення електронного аукuiону

на продс)вження договору оре}lди нежитлових примiщень, якi знаходяться за

адреЬоЬ: м. Киiв, вул. Зiкревсuпо.о Миколи, 29,загаllьною площею l3,30 кв. м,

що дода(]ться.

10. ЗатвердитИ тексТ оголошення про проведення електронного ayKuioHy

на прод()вження договору оренди нежитлових примlщень, якl знаходяться за

uлрaЬоо' м, КиТв, вул. Сержа Лифаря, l8, загальною площею 22,40 кв, м,

що дода(]ться.

ll. ЗатвердитИ тексТ оголошення про проведення електронного ayKuioHy
на прод()вя(ення договору ореI{ди нежитлових примiщень, якi знаходяться за

алреёою: м. КиТв, вул. Закревського Миколи, 29, загаslьною площею 35,80 кв. м,

що дода(]ться.

12, ЗатвеРдитИ тексТ оголошеНня прО проведення електронного ayKuioHy
на продовження договору оренди нежитлових примiщень, якi знаходяться за

адр.iою: м. KltiB, вул. ЗакРевськогО Миколи, 29, загальноЮ площею з2,02 кв, м,

що додасться.

13. ЗатвеРдитИ тексТ оголошення про проведення електронного ayKuioHy
на продOвження договору оренди нежитлових примiщень, якi знаходяться за

адрaёоо: м. KltiB, вул. Закревського Миколи, 29, загальною площею 64,20 кв. м,

шо дода(эться.

14. Затвердити TeKc,I, оголошення про гIроведення електронного аукuiону
На ПРОДlэвження догоRору оренди нежитлових примiцень, якi знаходяться за

адреgою: м' KlliB, в5rл. Булишанська' З, загалЬною площею 28,80 кв, м, що

додасть()я.
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15. Затвердити текст оголошення про проведення електронного аукцlо1I

на продовження договору оренди нежитлових примlщень, якl знаходяться за

uдр.Ьоо, м. Киiв, вул, 
^Браiиславська, 

14-Б, загапьнОЮ шIОЩеЮ 22,40 КВ. М)

що додаЕгься.

16. ЗатвеРДитИ тексТ оголошеНня прО проведення елоктронного аукчiону

на продовження договору оренди нежитлових примiщець, якi знаходяться за

uдр..оrg. м. Киiв, ,rpo.n. Маяковського Володимира, 10, загальною площею

29,40 кв. м, що дода€ться.

17. ЗатвеРдити текст оголошення про проведення електронного аукчiону

на продовження договору оренди нежитлових примiщень, якi знаходяться за

uдр.Ьоо' м. Киiв' вул. Братиславська, l4-Б' загальною площею 91,90 кв, М, Що

додастьс,r.

l8. ЗатвеРДити текст оголошення про проведення електронного аукuiону

на продо|вження договору оренди нежитлових примlщень, якl знаходяться за

uдр.Ьоо, м. Киiв, ui; kioro, 11-д, загальною площею 50,00 кв, м,

що дода€ться.

l9. ЗатвеРДитИ тексТ оголошеНня прО проведення елекtронного аукuiону

на продс)в}кення договору оренди нежитлових примiщень, якi знаходяться за

uдр.ЬоЬ' м. Киiв, ву;. Каштанова, 8-г, загальною [лощею |6,94 кв. м,

що дода(:ться,

20. ЗатвеРдитИ тексТ оголошеНня прО проведеНня електронного аукuiону
на прод()вження договору оренди нежитлових примlщень, як1 знаходяться за

uдр.Ьоо' м. Киiв, вул. Бальзака оноре де, l2, загальною площею 333,60 кв. м,

що дода(]ться.

2l. Затвердити текст оголошення про проведення електронного аукuiону
на прод()вження договору оренди нежитлових примiщень, якi знаходяться за

адресою: м. Киiв, вул. БУД"ща"ська, 3, загальною площею 46,24 кв. м,

що дода()ться.

22. Затвердити текст оголошення про проведення електронного аукцlону
на прод()вження договору оренди нежитлових примlщень, яю знаходяться за

адресою,, м. Киiв, вул. Шолом-Алейхема, 22, заrальною площею 63, 90 кВ. М,

що дода(]ться.

23 Затвердити текст оголошення про проведення електронного аукцiОнУ

на прод()вження договору оренди нежитлових примiщень, якi знаходяться 3а

адресою: м. Киiв, вул. Академiка Курчатова, 25lз,7, загальною плоцIею
l08,00 Io]. м, що додасться.

24. ЗатвеРДитИ тексТ оголошення про проведення елеIсронного аукцlону
на прод()вження договору оренди нех(итлових примlщенъ, як знаходяться за

адресою: м, Киiв, вул. Братиславська, 30, загаJIьною пЛОЩеЮ 98,00 КВ, М,

що дода(эться.
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25. Затвердити текст огопош НУ

на продовження договору оренди За

алреЬою: м. Киiв, вул. Братисла м

що додас,гься.

26. Зат 0Г0 аУкцlону

на продовже аХОДЯТЬСЯ За

адресою: м. 29,20 кв, м,

що додасться.

27. ЗатвеРДити текст оголошення про проведення електронного avKuio11

на продо|вження договору оренди нех(итлових примlщень, як1 знаходяться за

uдр.ёоБ' м. Ки'Ь]uуп. ЁirrОjака онОре де, 75, загальноЮ площею 24,60 кв, м,

ЩО ДОДОtСТЬСЯ.

28. ЗатвеРДити текст оголошення про проведення електронного avKuio11,

на продс)в}кення договору оренди нежитлових примlщень, якl знаходяться за

uдр.ЬоЬ, м, Киiв, uyrr. Ё-оju*u оноре де,55, загальною площею 51,14 кв. м,

що дода€)ться.

29, ЗатвеРДитИ тексТ оголошеНня прО проведеНня електронного аукuiону

на прод()вження договору оренди нежитлових примlщень, якl знаходяться за

uдр.ёоБ, м. Itиiв, uy". йi-оr.*rпа, з, загальною площею 36,30 кв, м,

що дода(]ться.

30, ЗатвердитИ тексТ оголошеНня прО проведення електронного ayKuioHy
на прод()вження договору оренди нежитлових примlщень, як1 знаходяться за

адресою: м, Киiв, вул. Академiка Курчатова, 5-А, заг;Lльною площею

73,60 кв. м, що додаеться.

3l, ЗатвеРДити текст оголошення про проведення елекгронного ayKuioHy
на прод()вження договору оренди нежитлових примlщець, якl знаходяться за

адреiою: м. ItиТв, просп. Маяковського Володимира, 29, загальною площею
2,00 кв, ]и, що додаеться.

32, Затвердити текст оголошення про проведення електронного аукцlону
на прод()вження договору оренди нежитлових примlщень, як1 знаходяться за

uлр.Ьоr. м, Киi,в, вул. Сер",а Лифаря, 20, загzLльною площею 45,60 кв. м,

що дода|эться.

зз. Балrансоугримувачу комунzrльному пiдприсмству кКеруюча
компанiя з обслуговування п<итлового фонлу .щеснянського району м. Киева>>

невiдкладно повiдомити чинних орендарiв про проведення електронних
ayKuioHiB.

34. Вiддiлу з питань майна комунЕrльноi власностi .ЩеснянськоТ районноi в

MicTi kprcBi державноi адмiнiстрашii розмlстити оголошення про проведення
електронних аукцiонiв на продовження договорiв оренди нежитлових
примiщс:нъ в електроннiй торговiй системj.



35. Вiддiлу бухга_гlтерського облiку та звiтностi ,Щеснянськоi районноi в

MicTi Ки,эвi лержавноi адмiн_iстрацii : у::1"овленому поряДкУ, ПРОВеСТИ

перерахування коштiв, пдо надiйдуть вiд оператора електронного мйданчика,

з6. Контроль за виконанням цього розпорядження покJIасти на

заступника голови ,Щеснянськоi районноi в MicTi Киевi державноi адмiнiстрачii

о. ГIлясецького.

Голова митро PATHIKOB

--------,--



ЗАТВЕРДДЕНО

Розпорядrкення,Щеснянськоi parioHHoi
в

Bi

ОГОЛОШЕНЕЯ
про проведення електронного аукцiону на продовження договору оренди

нежитлового примiщеr,п", що за адресою: просп. Маяковського Володимира,29,
площею 2,00 кв. м.

Орендодавець
374 I5088, мiсцезнаходження: проспект Володrлмира Ммковського, 29, MicTo

Ки\в. О2225, тел. (О44) 546-20-7l, e-mail: vkvO9@ukr.net

Балансоутрим)/вач КП <<КеруIоча компанiя з обс-пуговування житлового фо"ду .I|,еснянського

району ,. к".rоо, код СДрПоу 39605452, адреса: вул. Миколи Закревського,

Ьrо. ,Ь, м. киiв, iндекс О22|7, тел. (044) 546 З9 17, e-mail: vdsokur@ukr.net,

orendal net

Iнформацiя про
чинний договiр

оренди, строк якого
закiнчуеться

о м. Кисву та КиТвськiй областi акцiонерного
й ощадний банк УкраiЪи"-чинниt"t орендар,
д lЗ.l2,20l9

Строк оренди: 2 роки 364 днi
,Щата закiнчення догов ору : 28.05.2022
чинний орендар мае переважне право на продовження договору .оренди
]ф l4z7 вiд l3.12.20l9, яке.реагliзуеться шляхом участl в аукцlонl на

продов}кення договору оренди вlдповlдно до умов пункту l 49 Порядку передачl

в оренду дерх(авного та комунального майна, затвердженого постановою
КабiнетУ MiHicTpiB YKpaiHlr вiд 03.06.2020 Ns 483 <Щеякi питання оренди

державFIого та комунального майна> (дагri- Порядок).
Якщо переможцем cT€tB iнший учасник електронного ayKuioHy, договiр з tIинним

оDендарем припиняеться у зв'язку iз закiнченням строку, на який його у
Iнформачiя про об'ек1 зррцдц

Iнформацй про,об'ект
оренди

Об'ект оренди знаходиться за адресою: просп. Маяковського Володимира,29,
м.Киiв
Загальна площа: 2,00 кв. м
Корисна площа: 2,00 кв. м
Частина житловоi будiвлi, перший поверх.
Тип об'скта: нежитловi примiщення.
Вхiд в примiщення окремий. Стiни, фундамент, перекриття в

задовiльному cTaHi, фiзичний знос вiдповiдае TepMiHy експлуатацii
булiвлi.
Технiчний стан об'скта задовulьний, в HMBHocTi системи електропостачання,
теплопостачання, водопостач ан ня та кан апiзацii.
Об'скт оренди не мае окремих особових paxyHKiB, вiдкритих постачальниками
комунЕUIьних посJryг.
Поверховий план та фотографiчнi зобр€Dкення об'скта додаються в окремому

файлi в ЕТС.
В податковiй заставi не перебувае

BapTicTb об'скта
оренди

Запишкова балансова BapTicTb об'скта оренди станом на 31.05.2022 - | 4l'7,52
грн. (Одна тисяча чотириста сiмнадцять грн. 52 коп.) грн, без ПЩВ.

[нформачiя про нiцвнlсть
. рlшень про провlэдення
lнвестицlиного конкурсу

або про вкJIючення
об'скта до перtэлiку
маина, що пlдJtягас

пDиватизац11

Рiшешення про провелення iнвестицiйного ýон5урlу або про включення об'ектаДО
перелlку маина, що пlдляга€ приватизацll, вlдсутнl.

Тнфоlrмачiя гrро
отриманнrt

ба;Iансоутримувачем
ПОГОДЖеННJI ОpГаНУ

jцр_Qцдlцtц,

Не потребуе



Продовrкення таблицi

Пропоноваццfi бlтрок

оренди та грасРiк

використання об'€кта
Iнформачiя про ],е, що

об'ектом оренди е

пам'ятка кульцрноi
спадщини, щойно
виявлений об'ект

культурноl спад]Jдини
чи його частина

Iнформацiя про цiльове
призначення об'екта

оренди

об'скт оренди вiдповiдно до абзачу l1 пункту 29 ltорядку немо}gIиво

використовувати за будь-яким цiльовим призначенням, oKpiM визначеного

договороМ оренди вiд 13.1z,zo19 Jф 1427 - розмiщення банкоматiв, платiжних

термiнагIiв, ломбардiв..

Проект договору додасться до оголошення про передачу нерухомого майна в оренду в окремому

файлi в ЕТС

Iнформачiя про
аукцlон

Електронний аукцiон вiдбувасться в електроннiй торговiй системl державне
пiдприеrство кПрозорро.Пролажl> через авторизованi електроннi майданчики,

спосiб проведення аукчiону: електронний аукцiон на продовження договору
оренди.
!ата та час аукцiону визначаються на електронному майданчику,

час проведення аукцlону встановлюсться електронною торговою системою

автоматично вiдповiдно до вимог Порядку проведення електронних аукцlонlв

кiнцевий строк подання заяви на участь в електронному аукцlонl та

електронномУ аукцiонi iз зниженняМ cTapToBoi цiни встановлюсться
електронною торговою системою для кожного електронного аукцlону окремо в

промiжку часу з 19 години 30 хвилин до 20 години 30 хвилин дня, що передуе

дню проведення елекlрон
Умови оренди лдайна Строк оренди: 2 роки 364 днi

Стартова орендна плата дJш: першого електронного аукцlону
- 2'46З,15 ipH (без урахування ПДВ);
(пyHkпtcl,tl l4б Поряdку вказано, uр спrарmова оренdна плаmа вuзt!ачаспlься
в поряDку, переdбаченолlу llytnmov 52 zybozo поряDку, aJle не MoJlce б),mtl

tll2tсчоlо за ocmailHto .ъtiсячtt1l opeHdtty плапlу, вспrановлену dоzовором, tl|o

проОовэtсуеmься. Орепdпа llлапlсl за осmаннiй мiсяtlь opeHdtt mpaBellb 2022
склаdае 2 4б3, ] 5 zпt. без урахування ПДВ.

Додатковi умови
оренди майна

Можливiсть передачi об'екта в суборенду не передбачасться.

Орендар вiдшкодовус Балансоутримувачу витрати пов'язанi зi сплатою витрат

на оплату комунirльних послуг, земельного податку пропорцiйно площi
орендованих примlщень, електропостачання, послуги з прибирання територii та
вивiз смiття, охорона територii примiщення булiвлi та iH, експлуатацiйнi
послуги.
Здiйснення невiд'емн;aх полiпшень мохuIиво тiльки у разi надання
орендодавцем письмовоi згоди на поточний та/або капiтшlьний ремонт
ореrцованого майнц як це передбачено чинним законодавством.

Орендар здiйснюс страхування об'екry оренди на користь балlансоутримувача.

опенднi канiкчли - не передбаченi.

Обмеження ш(одо

цlльового призначення
об'екта орен,ци,

встtlновленi вiдповiдно
до п. 29 Порядку

Об'скт оренди може бути використаний
договорi оренди, який продовжусться,
платiжних термiналliв, ломбардiв.

орендарем з метою визначеною у
а саме: розмiщення банкоматiв,
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Iнформацiя про умови,
на яких проводиться

аукцlон

особц яка ма€ HaMip взяти участь в електронному аукцlонl, сплачус

реестрацiй]ний та гарантiйний внески для набуття статусу учасника,
Розмiр мiнiмального кроку пiдвищення cTapToBoi орендноi плати для:

- аукцiону -24,63 грн. (1%);
23 1,58 грн.
ozo lпа лсол|унсUlьно?() л|aLtHa
ановлюапься BidпoBidHo оо

zo оренdаря, якtlti сплачуе zаранmiйнчti
внес()к у 1лозллiрi половчlttll спtарmово| tlpeHdHoi' rulаmu за odttH лliсяt|ь
2 463,15: 2: l 231,58 zрн.
Розмiр гарантiйного Б"еску (потеrrцiйний орендар): 4 926,30 грн.

Пункmом'58 Поряс)ку переi)ачi в о,ренф dep:ltcaBHo?o пlа ко,ц).:!1а!:нr!rо-!:-!у,,,!.

зазначено, 1l1O розмiр ectpaHmiiittclecl Bllecty всmановлк)сmься у р()з-|4lрl
с m арm oBOi clpe н d к l i' lL, l слпlч lta :

/!ва .uiсяцi i)луt слб'е:кmiс; opeHOtt, llpolloHOBaHtlй сmрок tlренdu ,lкlx сmаноы,tmь

clid oi)Hozo do tt'япttt poKiB 2 463,15*2 - 4 92.б,30 ерн,

гарантiйнлrй внесок сплачуеться у термlни та в порядку, що визначен1

регламентом роботи електронноi торговоi системи державне

грн (vlr)Ho Закону YKpai'Hlt кПро оренdу
реесmрацiйнuй внесок -суJчtа Kot.uпtiB у
amlr, вспlановленоi' сmанолl на ] сiчнлt
00 zpH)

окрокового зниження cтapToBol орендноl
плати та подапьшого подання цlнових пропозичiй - 99.
Чинний орендар мас переважне право на продовженнJI договору оренди в ходl
аукцiонУ на.продовЖення договору орендй за умови, що BiH бере участь в

тЬкомУ аукцiонi та зробив закриф цiнову пропозицiю, яка с не меншою, нiж
розмlр cTapToBol орендноl плати._

Вимоги до орендаря Потенцiйний орендар
визначеним статтею
комунirльного майнаr>,

повинен вlдповiдати вимогам до
4 Закону Украiни кПро оренду

особи орендаря,
державного та

.Щокументи, якi розмiщуе
(завантажуе) Учасник в
електроннlи торговlи
системl деря(авного

пlдпри€мства
кПрозорро. Гlродажi> для

учасп в електрс|нних
торгц з оренди м,айна на

" 
етulпl подач1 закI)итих

цiнових пропозицiй тобтс
до електронного

ачкцiоггу)

-Для 

участ@riйй орендар м_аеJIодати 49 електронноi торговоi
системи документи, визначенi статтею l3 Закону Украiни кПро оренду
державного та комунального майна>.
Вiдповiдагlьнiсть за достовiрнiсть поданих документtв несе з€u{вник.

-Вимоги до офорпшення
дОкуМеНТlв, якl пl)винен

надати Учасниlс для
участ1 в електронних
торгах електронноl
торговоl сист()ми

кПрозорро. Продажi>

.Щокументи, що подаються учасниками електронних торгlв повиннl вцповцати
вимогам, встановленим адмlнlстратором .електронноi торговоi системи
державного пiдприемства кПрозорро, Продажi>.

Додаткова iнфорlмачiя .Що уклалення договору оренди або в день пiдписання тzжого договору
переможець електронного аукцiону зобов'язаний сплатити авансовий внесок та

забезпечрапьний депозит, що визначенi за результатаIии aykuioHy у розмiрах та
порядку, передбачених проектом договору оренди майна, опублiкованого в

оголошеннi про передачу майна в оренду у вiдповiдностi до пункту 1_50

Порядку, на рахунок, з€Lзначений орендодавцем у проектi такого договору.

Реквiзити paxy,HKiB Реквiзити paxyHKiB операторiв
для сIuIати потенцiйними орендарями
посиланням на cTopiHKy вебсайта ад}

електронних майданчикiв, вiдкритих
гарантiйних та реестрацiйних BHecKiB за
iHicTpaTopa, на якiй зазначенi реквlзити
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таких paxyнKlB https ://рrоzоrrо. Sale/lnto/eleKtronnl-mal оапспl Kl-e tS-

Код згiдно з СДРПОУ 37415088
Призначення платежу: для перерахувzlння

BHecкlB.

prozorroprodazhi-cbd2.' Оперiтор електронного майданчика здiйсню€ перерахування реестрачiйного
та (або) гфнтiйного внеску на кzвначейськi рахунки за такими реквlзитами:

в нацlональнш валютt:
Олержувач: .Щеснянська районна в MicTi Кисвi державна адмiнiстрацiя
Рахунок Nc UA 86820 l 7203 5 524903 800007'7'7 66
Банк одержувача: .щержавна казначейська служба Украiни, м, Киiв

реестрачiйного та гарантiйного

Технiчнi реквiз,ити
оголошення

Перiол "i.* 
аукцlоном та ау_кцiоном lз зниже_lн_ям cTapтoвol цlни,

аукцlоном lз зниженням cTapTo3oi цiни та аукцlоном за методом покрокового
зни11tеннЯ cTapToBoi цiни та подальшого подання цiнових пропозицiй (20-35

каЛенДарНихднlВзДаТиоприЛюДненняоГоЛошеНняеЛектонноюторговою
системою про передачу майна в оренлу).
едине .rосйла"п' на веб-сторiнку 4дмiнiстратора, на якiй € посилання в

алrфавiтному порядку
мають httos ://рrоzоrrо.

KoHTaKTHi данi (номер
телефону i адреса

електронно1 по]шти
працlвника

ба.пансоутримуваq а дrlя
звернень пр()

ознйомлення з обi'ектом
оренди

.Щоступ для ознайомлення з об'ектом оренди у робочi днi з 08:00 до 16:00 з

понедiлка по п'ятницю забезпечуе балансоутримувач Кп <керуюча компанlя з

обслуговування житлового фоrиу .щеснянського району м, Киева>

Контактна особа: Сокур Валентина Щмитрiвна
Тел 067 555 45 52;(0аа) 546З9l'l.

Керiвник апарату ольга МАШкIВСЬКА

4



ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження !,еснянськоi районноi
в

Bi

ОГОЛОШЕННЯ
про проведення електронного аукцiону на продовження договору оренди
нежитJIовIIх примlЩень, щО знаходятЬся за адресою: вулиця Булищанська, 3,

пл()щею 28, 80 кв. м
Загальнаjцфqрпr4цiд

Орендодавець .щеснянська районна в MicTi klreBi державна адмiнiстрацiя, код слрllu)
i)+t soBB, мiiцезнаходх(ення: проспект Володимира Маяковського, 29, MicTo

Киiв. О2225, тел. (044) 546-20-7l, e-mail: vkv09(@ukr.net

Ба.гrансоутриму,вач ItП <Керую.rа компанiя з
paiioHy м. Кисва>>, к
Закревського, бул. 15, м.
чdsоkur@,чkr. net: ivchenkol

Iнформачiя пllо
чинний договiр

оренди, строк якого
закlнчуеться

оuа ьнiстю (IнРАИс-СЕРВIС> - чинний

орендар
Щоговiр оренди Ns l l53 вiд 30. l 1.20l8
Строк оренди: 2 роки 364 днi
Щата закiнчення догов ору,, 24.09,202l
Чинний орендаР мас переВд2кне праВо на проДов)tення цоговору.оренди
]ю l l53 вiд з0. l l,20l8, яке реалiзуеться шляхом участl в аукцlонl на
продовя(ення договору оренди вiдповiдно до умов пункту 149 Порялку
передачl в оренду деря(авного та комунального майна, затвердженого
.,оЪrч"оuоо Кiбiгrету MiHicTpiB Украiни вiд 03.06.2020 ]ф 483 <Щеякi пит€tння

оренди дерх(авного та комунального майна> (далIi - Порялок).
я"що переможцем став iнший учасник електронного аукцlону, договlр з

чинниМ орендарем припиняеться у зв'язку iз закiнченням строку, на який
його укладено.

Iнформачiя пJrо об'€кт оренди
Lнформацiя пlэо
об'ект оренди

об'ект оренди знаходиться за адресою: вулиця Будищанська, 3,м. Киiв
Загальна площа: 28,80 кв. м.
Корисна площа: 28,80 кв. м,
Частина нежитловоi булiвлi, перший поверх.
Тип об' екта: нежLtтловi примiщення.
Вхiд . в примiщення загальний. Стiни, фу"даrе"r, перекриття в

задовlльному cTaHi, фiзичний знос вiдповlдае TepMiHy експлуатаuii
булiвлi. Технiчний стан об'екта задовiльний, в HMBHocTi системи
електропостаtIання, теплопостачання, водопостачання та каналiзацii.
об'скт оренди не мас окремих особових paxyHKiB, вiдкритих
постачальниками комунальних послуг.
Поверховий план та фотографiчнi зображення об'скта додаються в окремому

фйлi в ЕТС.
В податковiй заставi не перебувае.

BapTicTb об'евlта
оренди

Балlансова залишкова BapTicTb об'екта оренди станом на зL.05.2022
43g 472,44 грн. (чотириста тридцять дев'ять тисяч чотириста сiмдесят двt

грн. 44 коп.) грн. без ПЩВ,
Iнформачiя пlро

н€UIвнrсть рlшен]ь про
проведення

швестицiйного
конкурсу або про

включення об'скта до
перелiку майна, що

пiдлягае приватlлзацii

Рiшення про проведення iнвестицiйного конкурсу або про вкJIючення об'екта
до перелiку майна, що пiдлягас приватизацii, вiдсутнi.

Iнформачiя про
отримання

балансоутримувачем
погодження органу

управлlння

Не потребуе
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2 роки 3б4 днi

виявлених об'ектiв кульryрноi спадщини

Пропонований crpoK
оренди та графiк

використання об'скта
Iнформацiя про те,

що об'ектом оренди е

пам'ятка культуllноi
спадщини, щойно
виявлений об'с,кт

культурноl спадu.lини
чи його частиl{а

Iнформаuiя про
цlльове призначення

об'екта оренди

Проскт договору ,Щодаеться
окремому

до оголошення про передачу нерухомого маина в оренлу

iBETC
нп

Iнформачй пllо
аукцlон

Електронний аукцtон вцOуваеться в_ електроннlи TOPl,ulJll

пiдпрйемство кпрозорро.пролажi> через авторизованl

мйданчики.
спосiб проведення аукцlону: електронний аукцiон на продовження договору
оренди.
.щата та час аукцlону визначаються на електронному мtlид:lнчику,
час проведення аукцiону. встановлюеться електронною торговою

системою автоматично вlдповlдно до вимог Порялку проведення електронних

аукцlонlв.
кiнцевий строк подання .3tulви на участь в електронному аукцlонl та

електронному аукцiонi lз зниженням cTapToBoi цlни встановлюеться

електронною торговою системою для кожного електронного аукчiону окремо
в промiжку часу з 19 години 3О хвилин до 20 години 30 хвилин дня, що
передуе дню проведення електронн

лЕрлсDпч

електроннl

Умови оренди майна Строк оренди: 2 роки 364 днi
Стартова орендна плата для:
- першого електронного аукцiону - 4 З94"72 грн. (без урtIхування ПДВ),
Оренdна пцапlа вtlзл-

u{ла()ае 4 394,72 zулt.

Додатковi умови
оренди мйна

можливiсть перелачi об'скта в суборенду не передбачасться.
Орендар вiдшкодовус Балансоутримувачу витрати пов'язанi зi сплатою
витрат на оплату комунальних послуг, земельного податку пропорчiйно
ПЛоЩlореНдоВаНихприМlЩенЬ,електропосТаЧання,посЛУгиз
прибиранНя територii та вивiЗ смiття, охорона територii примiщення булiвлr
та 1н. експлуатацlинl послуги,
здiйснення нев,iд'емних полiпшень можливо тiльки у разi надання
орендодавцем письмовоr згоди на поточний та/або капiталlьний ремонт
орендованого MaI"lнa, як це передбачено чинним законодавством.
орендар здiйснюс страхування об'екту оренди на користь
балансоутримувача.
Оренднi канiкули - не передбаченi.

Обмеження щlэдо

цiльового призначення
об'екта оренI(и,

встановленl вlдповlдно
до п. 29 Поря,llку

об'ект ореrци може бути використаний орендарем з метою визначеною у
договор1 оренди, якии продовжусться, а саме: розмiщення суб'екту
господарювання, що здiйснюе побутове обслуговування населення

Ьформачiя про

умови, на яю{х
проводиться аукцIон

Особа, яка мае Haмip взяти ,ru.rrn"r"u;;H;l;ryyr"a;r;;x':;1', сплачуе

cтapToвoi орендноi плати для:

97,22 грн.
о l?la кол4унсuьноZо MauHa
lовлк)qпься вidповidно dо

ll:|llnпly 58 tlboz-tl Поряdк1,, Klli.ll чttttttоео ореti)аllя, яtсuй сплачуsзgрg!!l!щй



продовження таблицi

а oduH лtiсяць

Розмiр гарантiйного внеску (потенцiйний орендар|з 4 962,00 грн,

Пуr,*ri,о*'58 Поряс)кl, nrpurioii в оренс)у- de|l:ltcaыtozo пlа колtvна.|ьно?о лIatlHa

зазна|lено, rtp у разi колч сmарп,ова opelt\Ha п-цапtа вllзначена на пiоспlавi

балансовоi' Ba|)lllocllli об'скrпа оренОu, tlto с лlе|)ухO/чlutl лlаtiнол,t llta .лlac

вllзначену плоlltу,, |лоз_ltiр zapaHtttiiiHozo Bllecцy вlrзначасmься 11lл,lхол4

зс]с пl ос уваlл п фор.лlу.л l l, (Jl t з l l ач с t t oi 1, пу н кm i 5 8- 
I П оllяdку,

58-1 . Фор.лl,r,.|lа розрах),нк,|, \лtlз.tti1\, лсt7лсlнmiйно?0 (lllecKr|:

Гв=
5 Пм х 0,1]

Ос I'B - 1лоз.лliр zapatttttitiHtleo внеску;

П,уt - nlrn.rrr,,rritlBttti llliltLllylll, BcпlalloBJtet.tttй с).itя пllаtlезi)аtttt-пtх осiб lш
l iiчttя KcLпet,dalltttl?g рOк)], в яко,|t),зt)ittсltклспllэСЯ |)ОЗРаХ.))llОК:

0.12 - коефhliс,t'lm, LI.'|o вidпtлвidас: рtlз,lti1l1,сплСлвtill tlpcttOlK)i п,lаtttu (l2
Bic)ct.lпtKiB):

ý - зсl?сL:lыlа п.поuр об'скпtа t-lpeHdtt

Гв-(5*2 481,0*0,12)l 1 2*23.60:3 572,64

Пlltl l1ьолtу в бус)ь-яколlу BlmadKy розлtiр zаранrпiйноZо BHecl\y не -lloM,e б),пttl

.nir,-,uru,n,'t,iltc iхза n7r,r;,run,rroBttx.lliHiлty,ltll, BcltlaLloтjleHi i).ця пllацезdаmнuх осiб

на l сiчня Kol:teHc)a7ltttl?o року, в яко.л4у зdiйсrпосmься розрсlхунок 0ля буdь-якuх

о б' скпt i в о р е н du l t е за|л е )к-, l l о в i d лl i ct 1 я 1l о зm а u ly Ba|lH я
(п 58 Поря?)ку 2 481,00 zpH*2,0 - 4 962,00 zpH )
гарантiйний внесок сплачуеться у термiни та в порядку, що визначенl

регламентом роботи електронноi торговоi системи державне

пiдприемство кПрозорро. Пролажi>.
Розмiр ресстрачiйного внеску: 650,00 грн (vldHo Закtlну Украi'rш к Пllо
оренёу t)epж,aBltoeo пlа Ko;rtyHa|lbHo?o llaЙHa> peccпtpatlittHtttt внесоК

i)'ooo *ururrtiB 1; роз.llliрi 0, ] л,tiнiллапьноi' заробimноi' плаttttl, всtttановленоi'

cll.tallo^l на ] ci,tttlt поmоч|lо2о року (6500,00 zllH*0,l , 650.00 zрн).

Кiлькiсть KpoKiB ayKuioHy за методом покрокового зниженнЯ cтapToBol

орендноi плати та подilльшого подання цiнових пропозиuiй - 99

чинний орендар мас переважне право на продовження договору оренди в ходl

аукцtонУ на продовження договору оренди за умови, що BiH бере участь в

,ь*оrу аукцiонi та зробив закриту цiнову пропозичiю, яка с не меншою, нiж

оозмiр стаDтовоi орендно[ плати,

S
l]

Потенцiйний орендар
визначеним статтею
комчнального майна>.

повинен вцповlдати вимогам до
4 Закону Украiни <Про оренду

особи орендаря,
державного та

!,ля участi в aykuioHi потенцiйний орендар мас подати до електронноl
торговоi системи документи, визначенi статтею l3 Закону Украiни кПро
оренду державного та комунzlJIьного майна>.
В iдповiдальнiсть за достов i рн icTb поданих докум eHTl в несе заявник.

Вимоги до орендаря

,Щокументи, якr

розмiщуе (завантажус)
Учасник в електр,оннiй

торговiй систtlмi
державногс|

пцприемства
кПрозорро. Пр.о;rажi>

ДЛЯ ytlng.., ,,

електронних торгах з
оренди MaiiHa на.етапi

i закритttх цiнови
пропозицiй,r,об,го до

ного аукцlо



продовження таблицi

Вимоги ло оформrrення
документlв, як1 повинен

наllати Учасник цля

участl в електронних
торгiж електронноi
торговоi систеIuи

державного
пцприсмства

кПрозорро. Продitхсi>

.щокументи, що подаються учасниками електронних торгiв повиннi
вiдповiдати вимогам, встановленим адмtнiстратором електронноi
торговоi системи державного пiдприемства кПрозорро. Продажi)),

!одаткова iнфоршrацiя .Що уклалення договору оренди або в день пlдписання такого договору
переможець електронного аукцiону зобов'язаний сплатити авансовий внесок
та забезпечувальний депозит, що визначенi за результатами аукцlону у
розмlрчlх та порядку, передбачених проектом договору оренди мйна,
опублiкованого в оголошеннi про переда(Iу майна в оренду у вiдповiдностiдо
пункту 150 Порядку, на рахунок, зазначений орендодiшцем у проектi такого
договоDч.

Реквiзити paxyHKiB Реквiзити paxyHKiB операторiв електр.онних майданчикiв, вiдкритих
для сплати потенцlиними орендарями гарантlиних та ресстрацlиних внесюв
за посилtlнням на cTopiHKy вебсайта адмiнiстратор4 на якiй зазна.tенi
реквiзити таких paxyHKiB https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-
prozorтoprodazhi -cbd2.

Оператор електронного майданчика здiйснюе перерzжування
реестрачiйного та (або) гарантiйного внеску на кiвначейськi рахунки за
такими реквlзитами:

в нацiональнiй валютt:
Одержувач: ,Щеснянська районна в MicTi Киевiдержавна адмiнiстрачiя
Рахунок М UA 86820l720355249038000077766
Банк одерrкувача: Щержавна казначейська сrryжба Украiни, м. Киiв
Код згiдно з е.ЩРПОУ З74l5088
Призначення платежу: для перерахування реестрачiйного та гарантiйного

внесюв.
Технiчнi реквiзиtти

оголошення
Перiол *i.* аукцiоном та аукцiоном iз зниженням cTapToBoi цiни,
аукцiоном lз зни}кенням cтapToBoi цiни та аукцiоном за методом покрокового
зниженнrI cTapToBoi цiни та подальшого подання цiнових пропозицiй (20-35
календарних днlв з дати оприлюднення оголошення електронною торговою
системою про переда.lу майна в оренду).
Сдине посилання на веб-сторiнку адмiнiстратора, на якiй с посилання в
а_гlфавiтному порядку на веб-сторiнки операторiв електронного
майданчика, якi мають htфs;//рrоzоrrо, sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-
DrоzоггоDrоdмhi-сЬd2

KoHTaKTHi ланi (номер
телефону i адреса

електронноi пошти)
пршtlвника

балlансоутримувач а для
звернень про

ознайомлення з
об'ектом оренд.и

,,Щоступ для ознйомлення з об'€ктом оренди у робочi днi з 08:00 до lб:00 з
понедiлка по п'ятницю забезпечуе балансоу,тримувач Кп <керуюча компанiя
з обслуговування житлового фо"ду,Щеснянського рйону м. Киеваr>

Контактна особа: Сокур Валентина Щмитрiвна
Тел. 067 555 45 52; QаЦ 546 З9 17.

Керiвник апа ОЛЬГа МАIIIКIВСЪКА
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ЗАТВЕРДДЕНО

Р озпорядrкення Щеснянськоi район H.oi

в MicTi Киевi BHoi адмiнiстрачii
N" а^Dб

Балансоутримувач

договlр оренди, с|трок
якого закlнчуеться

про об'ект
оренди

BapTicTb об'екта оренди

Iнформачiя про HztяBHlcTb

рiшень про проведення
iнвестицiйного конкур су

або про включення об'с
до перелiку майtна, що
пiдлягае привагизацii

ОГОЛОШЕНIIЯ

площею l3,30 кв. м.

об'ект

про проведення електронного ayKuioнy на продовження договору оренди

нежитлових примlщень, що знаходяться за адресою: вул. Закревського Млrколи,29

Iнформачiя про отриманFuI

балансоутрим)rвачеNI
погодження органу

K"i;. ОZ2)5,тел. (О44) 546-20-7l, e-mail: чkч09@,чkr,пеt
Б-бслу.о"уuа"rr" *rrq9рg_.9 фондук-п .Kepyroua компанiя з обслуговулвз111,, я(итловOr u чUплJ

Щеснянського рлiЬri - Кисвя>>_ под сдрпоу 39605452, адреса:
ЛеСНН]li"ьпrrr U l"rrrvrrJ
вул. Миколи
lz л ллjl..,,l

l l54 вiд 26,|Z,Z0|8
ки 364 днi
говору: 28,09,2021,

Чинний орендар мае переважне право на

]Ф ll54 вiд 26.|2.201'8, яке реалlзусться
продовження договору оренди вlдповlдно 

__лхl
передачl в оренду державног9- ,а.. комунмьно,9л лча_й"а, 

затвердженого

постЕtновою Кабiнетуй"i"rрiu Украiни uй оз.оь.z020 Ns 48З кДеякi питання

оренди державного ia поrуr-ьного майна> (далi - Пор"докl,л___. _л_л_iл .
Якщо перемох(цем став iнший учасник електронного аукцlону] д_"_l""_1y.__:

чинним орендарем припиняеться у зв'язку iз закiнченням строку, на якии

- ,tпппrrYr

вського Миколи,29,

м. Киiв
Загальна площа: 13,30 кв. м,

Корисна площа: l3,30 кв. м.

Частина нежитловоi будiвлi, перший поверх,

Тип об'екта: нежитловi примiщення,
вхiд в примiщення загальний, Стiни, фундаlr,lент, перекриття в

задовйьному cTaHi, фiзичний ."о. 
"rдпЬ"iдае 

TepMiHy експлуатацii будiвлi,

Технiчний cTaI{ об'скта задовiльний, в наявностl системи

електропостачання, теплопостачання, водопостачання та каналlзац11,

об'ект оренди не мас окремих особових paxyHKiB, вiдкритих

постачаJIьниками коNryнальних послуг,

Поверховийплантафотографiчнiзобра}кеНняоб'сктадодаютЬсяВ
окремому файлi в ЕТС.
В податковiй зQgIqцдg

до перелiку майна, що пlдлягас приватизацll, вlдсутнl,

i управлtнttя

Не потребуе



2 роки 364 днiПропонований строк
оренди та графiк

використання обi:кта
-tнформачiя про те, що

об'сктом орендr с
пам'ятка культурноi
спадщини, щойно
виявлений об'ект

культурноi спадщини чи
його частина

Iнформачiя про цi.:rьове
призначення об't]кта

Проект договоl)у оголошення про передачу нерухомого майна в оренду в

\rtrЕплou Drлщr\члччr9 -_,--,--J г

;;rp;I'Ha оплату комунальн"* чa:., земельного податку пропорцlино

плоЩt орендованих примlщень, елек гропостаа{ання, IIо9луги _з прибирання

;;Йр;-;;-;;;i; .rirr", охорона iериторii примiщення будiвлi та iH,

експлуатацiйнi послуги.
iдiиa"a"rr" невiд,емних полiпшень можJIиво тLпьки у разl наданн,

орендодавцем письмовоi згоди на поточний та/або капiтапьний ремонт

орендованого маина, як це передбачено чинним зilконодавством,

iip."oup здiйснюс cтpaxyвaнH,l об'екry оренди на користь

бапансоутримрача.
Ооенднi канiкули - не

Продовження таблицi

;,
Об'скт оренди не вlдноситься до пам яток культурноi спадщини, щойI{о

виявлених об' eKTiB культурноi спадщини

торговiй системl державне
авторизованl електроннl

ня елек

Гмов" оренди майна трок оренди:] роки 364 днi
- першого електронного аукцiону - 2 199,03 грн,

на пiОсmавi залtttuково| балансовоi' Bapпtoctttt

Додатковt умови оренди
майна

Обмеrкення цtодо
цiльового призначення

об'екта оренди,
встановленl вlдповlдно до

п.29
Iнформачй про умови,

на яких проводиться
аукцlон

Стартова орендна плата для:
(безурахування ПflВ);
Оренdна плаmа вllзначена

' 'i i 
=Еlrе-ро"пий аукцiон вiдбуваеться в. електроннlи

пiдпрЙемство <Прозорро.Продахtt> через

мшlданчики.
C"".io проведення аукцlону: електронний ayKuioH на продовженнJI договору

оренди.
д(urа,u час аукцiону визначаються на електронному маиданчику,

час проведення аукцiону встановлюеться електронною торговою

системою а"rоrаr".r"о вiдповiдно до вимог Порялку проведення

електронних аукцlонlв
кiнцеъий сrрь* подання заJIви на участь в електронному аукцlон1 та

електронному ayKuioHi iз зниженням cTapToBoi цlни встановлюеться

електронноюторговоюсистемоюдля_I:}j:::",i,*,:j,:"{3у":1ж,""#,,т:
;';;&tБ;;;i.-t9.од""и зо хвилин до 20 години з0 хвилин дня, що

ctaadac 2 199,03 зц,_беэ

об'ект оренди може бути використаниil орендарем з метою визначеною у

договорi оренди, який продовжусться, а саме: розмiщення суб'ектiв

господарювання, що здiйснюють побутове обслуговування населеннjI

2



Вимоги до орен,царя

,,Щокументи, якi розмirцуе
(завантажус) Учасник в

електроннiй торговiй
системl державI,1ого

пiдприемства <Прtrзорро.
Продаlкi> для уч;:lстl в

електронних торг:lх з

оренди майна на етапi
подачi закритих цiнових

пропозичiй тобто до

Вимоги до оdлормlлення

документiв, якi пtlвинен

Продовження таблицi

.щокументи, що подаються Уtlасниками електронних торгlв

ЪiдпЪ"iдаrи вимогаМ, встановленим адмiнiстратором електронноi
повиннl
торговоi

йiйачl в оренdу dержавноz,о mа колlунсuьноZопункmом lJ7 Поряdку переdачi в оренdу dерлrавноz,о пlа колlунсuьноZо

лiаitна пqлеdбаченсl, ultl розлtiр ulранmiйноео внеску вспlанов,цюcпlься

вidювidнЬ dо пункmу 58'цьоzЬ Поряdку, Kpiл| чtlнноzо оренdаря, якuti

,rr-oouy, zallaHmiiiHtttiBHecoK У Роzццil лlоловuнtt сmарпловоi'opeHdHcli'llлапlч

за oOuH мfuяць 2 ]99,03: 2 - l 099,52 zpH.

Розмiр гарантiЙнOго внеску (потенцiйни{ орOндар): 4 9б2,00 грн,

Пункitом-58 Поряdкч переdачi в opeHdy dерэюавttоzо пlа KOMуHаI,тьHOZO

лiаiiна зсlзначено, 1ц0 ч разl колч спларmова oDeHi)tta плаmа вuзначена на

пidспtавi ба|ансtлвоi'варпttлсmi об'екпlа olleHdu. ulo с Hepwo-Nlttv лlaliHOM mа

,+1a(, &tзначенl; п,lоllaч, роз.lllр zaDaHmiitHo?O внескv вltзнача€пlься uLпrх(L||

,iri n iuiyrro н H rl (Р Op.1.1 )1.1 l l, Bl l з нач е н t l i у t tv н кпl i 5 8- 
] П ор яdку.

5 В,, . (Il 
r 4lлt)1 л (t р озр (lx 

)) н к), р ( г ].|t i lry, ? Cl р а н m i t, t н оz о в н с с к у" i

5 Пr,r х 0,12
l9=---7-Xý,

0е Гв - розмiр zapaHmiitHo?o внеску,,

Пм - пр()жuпжосiuit MiHill|yлt, всmановленuй dля праtlезdаmнпх

осiб t,ta ] сiчttя ксшенdарllоzо року, в якому зdit-lснлоеmься

розрахунок;
0, ] 2 - коеrРiцiенm, |цо BidltoBidac розлtiру сmавю. оренdноi' llлапllt

(l2 BidcomKiB);
S - за?сulыtа лlлолца об'скпtа opeHOtl,

Гrl: (5*248 l *0, I 2)i l 2* l 3,30: l 619,87
При цьому. в будь-якому випадку розмiр гарантiйного_внеску не може бути
меншим, нlж два прожиткових мrнtмуми, встЕtновленi для працезда,тних осiб
на l сiчня календарного року, в якому здiйснюеться розрахунок для будь-яких,

об'сктiв оренди ,Ъ.-.*"о-вiд мiсчя розташування (п. 5В Порялку 248I,00

zрн,*2,0 - J 962,00 грн)' 
термiни та в порядку, що визначенi
oi торговоi системи державне

00 грн (vidtto Зак.2ну _Украi:rш 
n 

!ро_
opeHdy 1iйнl;й внесок су,ма

KoutпiiB 1 анов,цено|спlалlолl rra

l сiчttя
Кiлькiсть KpoKiB аукцiону за методом. покрокового зниження cTapтoBol

орендноi плЬти та подальшого поданНя цiнових пропозичiй - 99' - :

чинний орендар ма€ переважне право напродовження договору оренди в ходl

аукцiону "" 
прЬлоu*ення договору оренди за умови, що BiH бере у"lс,о. :

такому аукчiонi та зробив закриту цiнову пропозицlю, яка с не меншою, нlж
змlр стартово1 орендноl плати.

Потенцiйний орендар
визначеним статтею

повинен вiдповiдати
4 Закону Украiни

вимогам до особи орендаря,
кПро оренду державного та

комунilльного майнаl>.

!ля участi в аукцiонi потенцiйний орендар мас подати до електронноl

торговоi системи документи, визначенI статтею 13 Закону Украiни кПро

оренду державного та комунi}льного майна>.

вiдповiдалrьнiсть за достовiрнiсть поданих документrв несе зчцвник.

надати Учасник для участl
системИ дер)(авного пrдприсмства кПрозорро. llродажl>



в електронних торгах
електронноi торг<lвоi

СИСТеМИ ,ЩOРЖ&ВН,OГО

пiдприемства (Прозорро.

Додаткова iнформацrя

Реквiзити paxyHKiB

Технiчнi реквiзчtти

KoHTaKTHi данi (нrэмер
телефону i адреса

електронноi пош:ти)
працlвника

балансоутримувача для
звернень про

ознайомлення з об' ектом

.Щоступ для ознайомлення з об'ектом оренди у робочi днi з 08:00 до l6:00 з

понедiлка по п'ятницю забезпечуе балансоутримувач КП кКеруюча компанiя
з обслуговування житлового фо"ду,Щеснянського рЙону м. Киева>

Контактна особа: Сокур Валентина rЩмитрiвна
Тел. 067 555 45 52 Ра\ 54929]1,

Продовlкення таблиф

.що уклалення договору оренди або В день пiдпис€lння такого договору
переможець електронного аукцiону зобов'язаний сплатити авансовий внесок
та забезпечувальний депозит, що визначенl за результатами аукцlону у
розмiрах та порядку, передбачених проектом договору оренци майна,
Ьпублiкованого u оголошеннi про перелачу майна в оренду у вiдповiдностi до
пункту l50 Порядку, на рахунок, зазначений орендодавцем у проектl такого

договору.

BHecKlB.

Реквiзити paxyHKiB оп paTopiB електронних майданчикiв, вцкритих для
сплати потенцiйними орендарями гарантiйних та ре€страцiйних BHeckiB за

посилilннЯм на cтoplHKy вебсайТп.здмiнiстраrора: lа.я5iй зазначенi реквiзити
таких p€lxyнKlB https ://рrоzоrrо. sale/info/elektronni-maj darrchiki-ets-

рrоzоrrорrоdаzhi-сЬd2.
Ь.rераrор електронного майдан ч ика здiйсн юе перерахув ання ресстрадiйного
та (або) iарантiйного внеску на кtвначейськi рахунки за такими реквiзитами:
в нацiонапьнiй валютi:
Олержувач: .Щеснянська районна в MicTi Киевiдержавна адмiнiстрацiя
Рахунок J\Ъ UA 86820l 7ZOЗ55Z490380000777бб
Банк одержувача: .Щерlлсавна казначейська служба Украiни, м. Киiв
Код згiдно з еДРПОУ 374l5088
Призначення платежу: для перерахувzlння ресстрацiйного та гарантiйного

к:rлендарних днlв з дати оприлюднення оголошення електронною торговою
системою про передачу мйна в оренду).
Сдине посилання на веб_сторiнку адмiнiстратора" на якiй е посилання в

а-гrфавiтному порядку на веб-сторiнки
якl мають

Перiод мiж аукцiоном та аукцiоном iз зниженням cTapтoBoi цiни, аукцiоном
iз зниженням cтapToBoi цiни та аукцiоном за методом покрокового зниження
cTapToBoi цiни та подальшого подання цlнових пропозицiй (20-35

ольга MAIIIKIBCЬKAКерiвник апаL
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ЗАТВЕРДЛtЕНО

Розпорядження,Щеснянськоi районноi
вiI

вiд

ОГОЛОШЕННЯ
пр0 прOведення еJIектрOнного аукцiону на прOдOвження дOгOвOру 0ренди

нежитлових примiщень, що знаходяться за адресою: вулиця Сержа Лифаря, 20,
площею 45, 60 кв. м.

загальна i мацiя
Орендодавель Щеснянська районна в MicTi Кисвi держrlвна адмiнiстрацiя, код еДРПОУ

374 l 5088, мiсцезнаходх(ення: проспект Володимира Маяковського, 29, MicTo
Киiв.02225, тел. (044\ 546-20-7l, e-mail: чkч09@ukr.пеt

Ба.пансоутримувач КП <<Керую ча ком панiя з обслуговуван ня житлового фо нлу .Щесня н ського
району м. Кисво>, код еДРПОУ 39б05452, адреса,. вул. Миколи 3акревського,
буд t5, м. Киiв, iндекс 02217, тел. (044) 546 З9 17, e-mail: vdsokur@ukr.net;
ivchenkoluda4 06@ukr. net.

Iнформацiя пllо
чинний договiр

оренди, строк я)(ого
закiн.Iуетьсяt

Благодiйна органiзацiя <<Благодiйний
<<CBiT без залежностi>> - чинний орендар.

!оговiр оренди N9 l277 вtд24.04,2019
Строк оренди: 2 роки 364 днi

центр соцiальноТ роботи

.Щата закiнчення договору: 2l .04.2022
Чинний орендар ма€ перевапtне право на продовженнJI договору оренди
N9,1277 вiд 24,04,2019, яке реа-гriзуеться шляхом участl в аукцlонl на
продовження договору оренди вtдповiдно до умов пункту l49 Порялку
передачl в оренду державного та комунilльного майна, затвердженого
постановою Кабiнеry MlHicTpiB Украiни вiд 03.06,2020 Ns 483 к.Щеякi питЕtння
оренди державного та комунtlльного мйнаr> (дшi - Порядок).
Якщо переможцем став iнший учасник електронного аукцiону, договiр з
чинним орендарем припиняеться у зв'язку iз закiнченням строку, на який його

Iнформачiя про об'ект оренди
Iнформачiя про
об'скт оре}ц]а

Об'ект оренди знаходиться за адресою: вулиця Сержа Лифаря, 20,м. Киiв
Загальна площа: 45,60 кв, м.
Корисна шIоща: 45,60 кв, м.
Частина нежитловоi булiвлi, лругий поверх.
Тип об'екта: нежитловi примiщення,
вхiд в примiщення загальний. Стiни, фуrда"е"r, перекриття в
задовiльному cTaHi, фiзичний знос вiдповiдае TepMiHy експлуатацii
будiвлi. Технiчний стан об'екта задовiльний, в наявностi системи
електропостаrIання, теплопостачання, водопостачання та каналiзацii,
Об'ект оренди не мас окремих особових paxyHKiB, вiдкритих постачальник€lми
ком)rнальн}ж послуг.
Поверховий план та фотографiчнi зображення об'екта додаються в окремому
файлi в ЕТС,
В податковiл"r заставi перебувае ]ф 5/24-14l вrд 04.11.2008.

BapTicTb об'скта
оренди

Залишкова балансова BapTicTb об'екта оренди станом на 31,05.2022
7lб 806, 69 грн. (ciMcoT шiстнадцять,гисяч BiciMcoT шiсть грн. 69 коп.) грн. без
пдв.

Iнформацiя прlо
HMBHicTb рiшень про

проведення
iнвестицiйного

конкурсу або про
вкJlючення об'ек,га до

перелiку майнц шо
пiдлягае приватизацli

Рiшення про проведення iнвестицiйного конкурсу бо про включення об'екта
до перелiку майна, що пiдлягае приватизачii, вiдgуlн1



Продовження таблицi

Iнформацiя пrро
оlримання

балансоутримувачем
погодження органу

управлlннrt

Не потребуе

Пропонований строк
оренди та графiк

використання об'екта

2 роки 364 днi

Iнформацiя про те,
що об'ектом оренди е
пам'ятка культ,урноi
спадщини, щойно
виявлений об''ект

кульryрноi спадщини
чи його частLlна

Об'ект оренди не вiдноситься до пам'яток культурноi сп4дlлини, щойно
виявлених об' eKTiB культурноl спадщини

. 
Iнформачiя про

цlльове призначеннJI
об'скта оренди

Об'ект оренди вiдповiдно до абзацу l l пункту 29 Порядку немо)tulиво
використовувати за буль-яким цiльовим призначенням, oKpiM визначеного
договором ореtци вlд 24.04.2019 J'Ф L277 - розмiщення громадських та
благодiйних органiзацiй на площi, що не використовуеться для провадження
пiдприсмllицькоi дiяльностi

Проект договору | Доласrос" до оголошення про передаtIу нерухомого майна в оренду в окремому
| фаилi " 

втС
I мацlя п кцlон

Iнформачiя про
аукцlон

Електронний аукцiон вiдбувк:ться в електроннiй торговiй системi державне
пiдприсмство <прозорро.пролажi> через авторизовilнi електроннl
майданчики.
Спосiб проведення аукчiону: елекlронний аукцiон на продовження договору
оренди.
Щата та час аукцiону визначаються на електронному майданчику.
Час проведення аукцiону встановлюеться електронною торговою системою
автоматично вiдповiдно до вимог Порядку проведення електронних аукцlонIв.
кiнцевий строк подання .зiцви на участь в електонному аукчiонi та
електронному аукцlонl lз зниженням cTapToBoi цiни встilновлюеться
електронною торговою системою для кожного електронного аукцiону окремо
в промiжку часу з 19 годинлt 30 хвитпzн до 20 години 30 хвилин дня, що переду€
дню п ня електронного аукцlону

Умови оренди майна Строк орендI.t: 2 роки 364 днi
Стартова орендна шIата дJIя:

- першого електронного аукцlоt+у - 7 l68, 07 грн. (без ур&хув:lння
ПДВ);
(Оренdна плаmа на пidсmавi зацttulково|бuпнсово| варmосmi, склаОае 7 lбВ,
07 zрн. без урацлванлlя ПДВ.)

Додатковiум()ви
оренди майна

Можливiсть передачi об'скта в суборенду не передбачаеться.
Орендар вйшкодовуе Балансоутримувачу витрати пов'язанi зi сплатою витрат
на оплату комунальних послуг, земельного податку пропорцiйно площi
орендованих примlщень, електропостачання, послуги з прибирання териюрii
та вивiз смirтя, охорона територii примiщення булiвлi та iH. експлуатацiйнi
послуги,
Здiйснення -tевiд'емних полiпшень можливо тiльки у разi надання
орендодавцем письмовоl згоди на пото.lний та/або капiтальний ремонт
орендовzlного майна, як це передбачено чинним законодавством.
Орендар здiйснюе страхув€lння об'екry ореrци на користь балансоутримуваtIа.
Оренднi канiкули - не передба.Iенi.

. Обмеження щ(цо
цlльового призначення

об'екта ореtци,
встановленi вiдповiдно

до п. 29 Порядку

Об'ект оренди може бути використаний орендарем з метою визначеною
у договорl оренди, який продовжусться, а саме: розмiщення громадських та
благодiйнрrх органiзацiй на плоцi, що не використовусться дJIя провадження
пiдприсмницькоi дiяльностi.



!ля участi в
системи документи, визначенl стат-гею l3
державI]ого та комунiLльного майна>.

Продовження таблицi

торговоi
оренду

liй

]гl
в електронних торг€tх

з оре}ци майна на
етапl подачl закритих
цrнових пропозицiй

тобто до
електронного

аукцiону)

Iнформачiя пlrо
умови, на якрtх

проводиться аукцiон

ае участь в електронному аукцiонi, сплачкта нески для набутгя статусу учасника.ьн ищення cTapToBoi орендноi плати для:
68

моги до орендЕря

Jflv"l"Ц !lСРvUUL'ЧСl'UI ll|U 
_, РОЗМlР ZaQaltПll11ilO?O Внеску вспалtовлюспlьсяBidпoBic\to Dо п)lttкtttу'58'цьоzЬ Поряоку, ili" iiiri,','zo ореноаря, якutl

lloлo*tlчlt сmарпiовоi;'opeHdHoi.
, 01zpH.

йний орендар): 5 б5б,68 грн.
etldv dеDэtсавноlо пlа колlvлtсIльно?оlVailHa зqзначеltо, tцо v разi колtl спtаDпtова otleHdHa плаmа вIlзначеllа llaпidсmавi балаttсовrli'ваLлmоспli об'скmа tlpeHc)t,t, ?llo € llepyxo,\,luлl llatiHoj|t пtсIl\lCt€ gt,lЗltСlчеtlv пllоlllv. DсlзлtiD eallaHпtit'tttozo вн.ескч вllзначаспlu"i ,,iii*i.r,засп rrylrcmi 5&1 Поряlку.58". ,inorir-r"crz_rl ri"uiлу;

г"=5Ь'к0,12lT- * S,

dе Гв - роз,ttiр zct7laltпliittto?O (iлectcr,;
Пм - llpo)KllmQtlrлii.ttitti.ylyv, BcnlcIHoB.пeHtlit r);tя п2lсltlезr)сmllrtж clcirj

tta l сi,tltя Ka.,tettda1llto?o pOK)l, в ,l*0.4l), зс)ittспклспtься
розрахуllок;

0,l2 - коеrРiцiс:нпt, ll|0 вiDпrrзiOск, рrlз.чtiр1l спlавк1l tlpeHt)Htll. п,лаmtt (l2
r;iOulmкiф;

5' - за?а.|lьна лLп(лцсl об'(:кmа o1leHhtt.

.. Гв-(5*248I,0*0,tzl,i12*,l5, б0:5 65б, 68
r арантlиний внесох сплачуеться у термiни та в порядку, що визначенi
|::_1r_""rоп,r роботи ёлектронноi' торговоi Ъ""r.r" державнеПЦПРИе Продажi>.
Розмiр неску: 65о,оО грн (зеidно Закону YKpai'Htt к ПllооренOу кол|унацьно?о лlайна> peccnlpatliitHuЙ внесок
сул4а KoltlпliB у розлliрi 0, ] лlir/лtальноi'заlлобiпtноi'плЬппl, BcпlaHoBлertol-cmaHo.1,t
на l сiчнлt поmочюеО року (6500,00 zрн+:0,1 - 650,00 zp,H).Кiлькiсть KpoKiB аукцiону за ,aйдо, покрокового зниження стартово[орендноi платИ та подtlльШого подання цiнових пропозицrй - 99.

]Т::О ОРеНДаР мас переважне право на продовження договору оренди в ходiаукцlонУ на продовжен_ня договору оренди за умови, чо "i"'берЁ у.ru.rоЪ
;;;;-."й;,;;;

розмiр cTapToBoi орендноi плати.
Потенцiйцц;-Jffi*
визначеним статтею
комунiUIьного майна>.

помнен вiдповlдати вимогам до4 Закону Украiни <Про оренду
особи орендаря,
державного та

вiдповiдальнiсть за досто"iрrriсr" .,ьда"их документiв несе зzulвник



имоги до оформлення
куменпв, якl пс)ви
надати Учасник для

участl в електро]]них
торгu}х електроtlноi
торговоi системи

державного
пlдприемствil

!окументи, щ
вимог€I]\,I, встановленим адмlнlстратором електронноi торговоi системи
державного пiдприем ства кПрозЬрро. Пр одаlкii>.

зити р:жуFltкlв

Технiчнi реквlзаЙ

електронноi пошти)
працlвника

балансоутримува(Iа
для звернень прс)
ознайомлення з
об'ектом оре}ци

r чDJDФпл 
^и IJrUl,Ul,(, (рOнду леснянського району м. Кисво>

Контактна особа: C95vp Валентина Щмитрiвнател. 067 555 45 52; р4\ 546 зg 17, -

Додатковаl

Продовжсння таблицi

ло укладення договору
перем_ожець електрон ного
та заOезпечувалlьниЙ деп
розмiрах Ti порядку, передбач i9:X-:
опублiковано.о 

" 
о.оло*.""iЪро МаИНа'

пункry l50 Порядку, на рахунок, ocTl ДО

договору. 

--'-l --- -' 
тЕкого

реквiзити
для сплати потенцiй_ними орендарями гарантiйних та реестрацiйних BHeckiBза посиланням на cTopiHK вебсайта алмiнiстраrора, 

"аЪпiй 
зазначенi р.-"Ыrатаких paxyHKiB httрs://рrоzоrrо.sаlе/йf;/еiеkййi-й.iа;.hЁ;;

рrоzопорrоdаzh i -cbd2,
оператор електронного мйданчика здiйснюс. перерzжув.tння

|!!!тачiиного та (або) гарантiйного внеску на казначейськr рахунки за такими
реквlзитами:

в нацiона.гlьнiй валютi :

,:]l 
ýд._"] дер жав на алмiнiстр ацц

000077766
йська слулсба Украiни, м. Киiв

ання реестрацiйного та гаранпйного

ольга MAIIIKIBCЬKA

'л]:!iРa пl'д аукцlоном та аукцiоном
аукцlоном lз зниженням cтapToBoi цiни та аукцiоном за методом покроковогозниження cTapToBoi цiни та подzulьшого под.lння цiнових .rро.rо."цiЯ 1iо-зsкаJIендарних днrв з дати оприлюднення оголошення електронною торговою

i)
MlнlcTpaTopa, на якiй е посил:lння в

Керiвник апарату ,к



ЗАТВЕРДЖЕНО

оголошЕнtlя
про прOведення епекгронного аукцiону на продовження договору орендиНеЖ}mЛ()ВИХ ПРИМiЩеНЬ, ЩО ЗНаходять_ся за адресою: бульвар Влrгурiвськ ий,6,

площею 24,80 кв. м.

Орендодавецъ,
загальна i мяllrq

Iнформацiя прсi
чинний договiрl

оренди, сlрок якого
закlнчусться

Iнформачiя про обlск, об
Заг моренди

м.
лt, перший поверх,
имlщення.

cTaHi, фiзи'ний .,о. "*nuolh'#*"9'*tffiH ffTfr,H: ;.iffi:#T;об'екта задовiльний, в наявностi сиЪтеми електроп ,a.riHH", теплопостачання,водопостачання та каналiзацii.
об'скт оренди не мас окремих особових paxyHKiB, вцкритих постачальникамикомунмьних послуг.

il:rТi;ЪТЁ Ъа фОТОГРафlЧнi зображення об'скта додzlються в окремому

нформачiя 
"ро "м",

.рlшень про проведення
lнвестицiйного конк)4)су

або про вкJIючення
об'екта до перелiку
мalина, що пlдлягае

ВартiсБЪбЪкта
орендлl

привати
IнформацЙ пф

отримtlння
балансоутримувачем
погодженI{я органу

влlння

ропонований строк
оренди та графiк

Дес сдрпоу
мира Маяковського, 29, MicTo
r rlzr no+БаrrансоутримувЙ

орендар. 
П--r--vr"vЧU rДrПUJr4lt'lУК fr,НаТОЛlП lГоровиr; - чинний

продовження договору оренди Ns l074
договору ореtц ;"#;;"ilb
державного тайi"i.,рi"'й-ры зХfrýli'J;
КОМунального маЙна> (далi - Попяппт.\
Я*що перемол(цем сrа" i кцlону, логовiр з чинним

а який його чкладено

Рiшення
перелiкУ ьtйнq що пiдлягае приватIrзацii, вiдсутнi.

використання об'сктаt

2 рокизбп;i

l2. I2.200S J\9 553
BapTicTb об'екта оренди станопл 3l



продовlсепня таблиц
IнформацЙlрJl.,r, 

*--
о0'€ктом ореtци с

пам ятка культурноi
спадщини, щойно
виявлений об'ект

культурноi спадщинz
_ . чи йо|о частина
lн(рормацlя про цiльов

призначення об'екта
оренди---:ъ-

r rpoCKT договор,у

об'ект
виявлених об'ектiв куль

нням, oKpiM визначеного

пцприем ство кПрозорро.
Lпосlo проведеннJI аукцi ну: елекlроннIлй аУкцiоноренди.

електронному аукцiонi i.'1";;:#*:"rй ""електронною торговою системою для кожного елеПРОмIх(ку часу з l9 години ЗО *""r"" до 2О голиrr

I

l

дпя:- перщого елекюоlор;;;;ь";;,:"",:::::"^:#i:н;,rf,il;)2::il;:;п:#:;жх!ffi 
;,," безлодатковi умови

маина

ОбмежЪння щБдБ--
цlльового призначеннjt

об'екта оренди,
встановленi вiдповiдно
_ _до п. 29 Порядкr, 

_IнФормацIя про умови,
на яких проводиться

аукцlон

f,
дl

в,

cl
З.

Pr
п"
за
бс

Ор ендар Bi дш кодову. Ь -.".o-yiiffi ;i, ;;;;fl
:.1 ОПЛаТУ комунальних .rо.rrу., J.r"r""o.o .,
:*y::*их примiщень, електро.,о."аоur"", послувивlз смlття, охорона ,ep"ropii примlщенн я бпослуги.

и уразi надання орендодавцем
емонт орендованого майна, як

користь балансоутримувача.

цвищення cTapToBoi оре

ку (чин
ереdачi
розлtiр
L|bo?"o Поряdку, крiлl

к у розJ\tiрi половлtнu cnt

у lt кпlол| 5 8 п оря с)к, n, о|Ёlо!\":;:#i
lзl!ачено, ttto ч tлазi колч спlарmова оDенопа rшаmа вuзлlачена нq пidсmавi l

омttлt лtatiltoлt n o *or l



продовження таблицi

yl, rJlx t l)у ectpa н m п t t l о?о в tte с к,у,.

Гв=5fu*О,lf..
12 б9l

de I'B
Плl

0,I 2

'скпла clpeHdu.
*0. ] 2 ) / 1.2 * 2 1.80: 30 7б, 4 1випадкч DозмiD гарантil-tного внескч не мояtе бчтлtKoBI{x MiHiMvMrt. oaaunourani для працездатнrlх осiбяк
iд ЗРаХУНОК для будь-
1
у пч1,

ронноi торговоi сtlстеми о.о*#Jё ТЫ;Ъffi"#
'Htt к Пlло opeHi)y
сул.tа KotlttttiB уна ] сiчня

_r!;rn.n"" 
cTapToBoi. орендноi

я договору оренди в ходi
що BiH бере участь вщо BlH бере участь в

РОЗМiР CTapToBoi ооенпноi, .rrl-i,"'' 
.(rПvDJ ltРUll()ЗИ[ IЮ, ЯКа е Не Меншою. HirKВимогиlБфfrфl: Пот

визяаченим статтею 4 Зак
майна>.

Вiдповiдальнiсть за дос.оuiр*i.ri' Йдu"их документiв несе змвник.

Щля уч
системи документи, визначенl статтею lЗ Закодержав.ного та KoMyHiUIbH ого майнаr>.

документiв, якi повинеtl
надати Учасник для

участl в електронних
торгах електронноi
торговоi системи

)ржавного пiдприемсr
Ф!9рро.Продажi>

локументи, що подають
вимогчl]чI, встановленйм адмlнlстратором електронноt торговоi системиДерr(авного пiдприемства <проз"рй йБ;аff ^t' Р-' -.""

цUкументи, якI розм| щус
(завантаlсус) Учасник в
електроннiй торговiй

. системt державного
пlдприеtirства <Прозорро

I rродажl)) для участi в
електронних торгах з
оренди маЙна на етапi

подачI закритих цiнових
пропозицiй тобто до

Додаткова i"ффrацБ До ук.rrаден
переможець електронного аукцiону зоб,
забезпечув альнийдепозит, що визначенl зарезультатами аукцiону у розмiрах та

1 _|ОгОВОрУ 
оренди маЙна, опублiкова"Ъ.о 

"lдностl до пункту l 50 Порядку,
акого договоDч



Ре*"iзrйlфЙБ

ТехнiйDекв-]JЙЙ

.r,й,,rл__л_ --*r|чDчr цrпи. tt}KL(loHoM iз
го зниження

lJ

1TlPToBoi цiни ia подальшо го зниження

f::"" j"iiТi.-:)ЗилюДнення кiurендарнихa:]"_ 
. ДаТИ.оприлюднення кilrендарних

Ё:l.#Y:::1_" оренду) --- rvrrrrvry IUPIОВОЮ .""r"roio rpo

е посилilння в
майданчика,

алфавiтному 
"Бр"оЙ.якi мають IB е.лектронного

електронноi пошти)
працiвника

баllансоутримувач а для
_ 

звернень про
ознайомле"о a об'aп.r,о,

продовженвп таблицi

3ii:_1**r"лlз.ДЪ;;;;;;;#U077766Код згiдно з едрЁоir з74l5ijБ -'wrrubкa СЛУЖба УКРаiни, м, Киiъ
ПризначеннJI пл€

*".9ib----,-",- 
","a'eiKy: дlя перерaжування реес ацiйного та гарантiйного

Керiвник ап
олъга MAIIIКIBCЬKA



ЗАТВЕРДЖЕНО

про проведення q 
ОГОЛОШЕНН'I

ЭЖитло вих 
" 

о 
" 

r, * lill,:".11l"" :::,Т :I З :l 
Р ОД О ВЖ еН Н Я Д О Го в о ру о р енд и

ВалансоуrрЙrунЙ

чинний договiр
оре}ци, строк якого

закlнчуеться

Iнформацiяiро

Якщо переможце" .;u;l;;' 9]ДvРплUк.''
ого аукцlону, договiр з чинним
cTDoKv лlл qwlлil хл_л .,,_-л _ -на який його укладено.ltiq rrпп п6rп,.- л_:Iнф.орм-rrrя про

оO'ект оренди
об
Заг

м.
перший поверх.
имlщення.
ий. Стiни,,9_fa:у:"r,,:р9,.рyття в задовiльному

_"_,aт 
TepMiH_y експлуатацii бу;iв;i i;;;#.I.*

ffi:" 
системи електропосrа.ri*, 

"", 
тегUIопостачання,

мих особових paxyHKiB, вйкритих постачапьниками

рафiчнi зображення об'екта Дод:lються в окремому
Цдqдqзцо"iй заставi не
Jа.гlишкова бал
540 026,1б грн. .
Рй; 

\ lЦU'Ч ЛtJiLLlLIЯТЬ IIIIr.TL mп -| к "л_ \ __
Рiшенн
перелiку мйна, що пiдлягпроведення

iнвестицiйного
конкурсу або про

вмючення об'ектадо
перелlку майна, що

гае приватизацii
IнфорьБцяфБ

отримання
балансоутрил{увачем
погодженнrI оргаrry

2 роки 364 днi



використання
об'екта

ня таблицiп

об'ект
в}uIвлених об'ектiв культурноl спадщI{ни

. tнформацiя про-
цIльове призначення

об'€кта оDенди
Порядiу-нЫБйй
, oкplM визначеног(.цоГоВоDом опрнпr, oi-,n лl .л1(

IIроект логовф,

IнформацБпф

\у vryr vlyly

IнфопмапЙlБ., "*-l;тронний аукцiон-lБбчоБаукцlон пlдприемство<Прозорр",Пь;;;;;^,;о;;;Т;;:ffi:ъ?Ь;ffi 
НННЖ;ъ

"ЁН: 
ПРО"Д'П"Я аУкцiону, .п.пrроr"rи uу*цlЪ-"- *,l прооо"ження договору

системою

електронному аукцiонi,:-".Х;а#"'* В еЛеКтро"i:уу_"rХ,i'lТr1'*'";"
елекфонноо rорЬою системою оп".Ж"оJJЗ:::il:"#'::л .1*овлюеться
;:жTH":::L j 

] з^::у: 1 19 
-" ;;; ;; rы ;;й; ^ fi -;;;ЖН;:ТI#ЖУ*:

Умови оренд"-
майна

-,r -^J 9

:

аdас
ДОдатковijrшлови--------

оренди майна |ОРеНДар"lд.пЪй"уЪ"Бй;;;r,:о;"#;#rЪ""fr ЖТН9;"#iзiсплатою;",на оплату комун,аJIьних nocrry., i"r"r""o.o податку пропорцiйно гl.гlощiореtцованих примtщень, електрЬпосrа.rа""я, послуги з прибирання териюрii та
;н;,;","", охорона територii примiщення будiвлi Ъu ,r. експrryатацiйнi
здiйснення невiд'емних полlпшень можJIиво тlльки у разi надання орендодавцем

i::Ц:ft ;;:ЖХНЖ]iffifl;:.1ХН;;;;;йJ#;;""оовано.омайна,,як
орендар здiйснюе страхув€лння об'екту оренди на користь балансоутримувача.

договорl оренди' який продовжуеться, а саме: розмiцення перукарнi 
]

| Обмеже""" ЙЙГ-
Цiльового призначення

об'екта оренди,
встilновленl

вiдповйно до п.29 
lПорядку l

tнформацЙ про
умови, на яких

проводиться аукцiон



Щокументи, якi
розмiщус

(завантокуе)
часник в електроннi

торговiй системi
держ€lвного

пцприсмства
<Прозорро. Продажi>

для участi в
електронних торгах з
оренди майна на етапl

.подачl закритих
цlнових пропозицiй

до електрон

имоги до
повиtlнl вtдповiдатиоформлення

документiв, якi
повинен наJIати

Учасник для участi в
електронних торгах

електронноi торговоi.
системи дер2кавного

a"_5ГЬх0,1f,*
l]

de I'B - рсl:з-ttill еаrп7l!пri1-1uп>.1 ol,/,^..-..
П r., ,...л,,-'.| П.лl -'lройхщl

tta I сiц'tя ПРацеЗdапtlпк tлсiб
0, ] 2 - пl, __л llОСmься розрсlхуllок;

в |авю,l opeltdпoi.пitctпttt (l2
5' - l.цl

22,2б
о?о Buecly не MoJlce бу,mч

езdаmпчхезdаmпчх
О.lя бу,сlь-
ПоряОку

!РМilИ Та в. порядку, що визначенit торговоi crrcTbMlr л.рrйuоr.

Про сlренс)у
а Kclu,tntiB 1,
на ] сiчнst

_.;;**n" cTapToBoi орендноi
- 99.

продовження договор,у ореrци в ходiДИ За уМови, чо BiH бере участь ву пропозицlю, яка е 
"е меншою, HirKВимоги до орендаря .t loTe

визначеним статтею 4 Зак
майнD.
Для
системи документи, визначенl статтею lЗ Зако
ё:рl_u" 

rо.о та комун€uIьного май на>.Вiдповiдальнiсть .i досrо"iр"i"r"- Йдч"их документiв несе з.цвник.

пlдприсмс,гва

локу
вимо
держ торговоi системи



4

аУкцlону зобов'язан ий сп4укцlOнУ 3оOов'язаниЙ сп__- ^,,,,Jцv'Jr rtr ,yl' dJ l ь нии д епозит, що в изначен i за резул";;;;; ;;;,й rТ":;ilЖ ;:порядку, передбачеНих пI оектом ппг.\алhtl - iкованого вlковЕtного в
50 Порядкч.

дIля сплати потенцiйниr, ор_"rriuрями гарантiйних тапосlшаннЯм на cTooillкv лебсяй'.о o-.,J.,i^__^_-посlшаннЯм на cToPiHKY зебсай;' 
'ый;;;;g;; ia 

"п,я 
зазначенi реквiзити]iJiioorooJffЁT;: httPs:фrozor.b.salЁ/inb/.l.Йuonni-majdanchiki_ets_

О ператор ел е ктронного ма-lдд;.дццд*уя?.,ж*jнж""..*у"u,i*";;ъ;Ё:?:ъжrх""'"':frlхЖ;f.'-,"то"н#","

Керiвник

l+\Jt9lyll лJlя оЗнаиомлення з об'

обслуговувzlнняжитло"о.обоr,дудЪ;#"'."J;Т.:?#JJ'Jý'JJJЧаКОМПаНi

Контактна особа: Сокур_ Валlентина !митрiвнаТел. 067 _555 45 sz; 1оli) 54Ъl9'i;: ^'"

олъга MAIIIKIBCЬKA

ГеквiзиЙl@Й

ТехнiчнilББЕЙп
оголошення

Перi
аЩц
ЗНИЖеНня cTapToBoi пiни тя плпепL,rlлБ v За МеТОДОМ ПОКРокового

е посилання в
майданчика, якi
nnrnr{oobj лLJа

електронноi пошти )

працlвника
ба.гlансоутримувача
для звернень про
ознайомлення з

додатковi
iнформацiя



ЗАТВЕРДЖЕНО

оголошЕннrI
:,Н JJ#''i Н "JJ Н:: Т'-:: :r :::: L :'_1 ч 1о 

о 
: Т 

е н н я д о г о в о ру о р е нд инежитлов}fх прrtмiщень, що зпаiо-rr".о.ilо*рiЫ-";Ё;"iЖхНj::НнJ"::r#", 
8l/l1,площею 28,50 кв. м,

загальня i

БалlансоуфиЙувЕ

чинний логовiр
оренди, строк

якого закlнчусться

rнформацlя про
Щогов iр оренди лгп l os,j'. i" j'i БЭЪiЁt' 

Н l СТЮ <<rа ИЛiТ>> -'lинний орендБ

лкщо переможцем став iH
! аУКцlону, логовiр з чинним

й його укJIапено

Hl
9.07.202l
не право на продовження договору оренди ]ф l059 вiдкцiонi на

передачi в
Кабiнеry

тання оренди державного та комунЕшьного майно (лалi

IнфорЙачБпро
оо скт оренди

Uo-eKT оренди знzжод
м. Киi'в

перекриття в задовiльному cTaHi,будiвлi. Технiчний .Й ЪО'.п"u
ропостачання, теплопостачання,

х paxyHKiB, вiдкритих постачальниками

it"r'Е-*'Й 
ПЛаН Та фОТОГРафiЧНi ЗОбРаження об'екта додаються в окремому файлiR податковiй заставi перебувас вiд12.12.2008 J\ъ 553.ВартiстьЪбЪкта- Jалишкова балп

(п'ятсот вiсiмд ноо
PilIнфорЙачБпро

проведення
tнвестицiл"lного

конкурсу або про
вк]Iючення об'екта
цо перелlку майна,

що пlдлягае
приватизацii'

PiI
пе]

IнфорЙrця про

погодженнJI органу
--Jправлшrня

Не потребус



Продо"же"ня таблшдi
ПропоновБий
строк оренди та

графiк
використання

об'екта

2 роки ЗБ4 днr

об'ект
об'ектi ни

_ _ частина
Iнформацiя про

е,

а

l

призначення
об'екта оренди

ВИКОРистовувати .з ,9уд"-:*", "iф; 
^ ;;;'J. ,|f,r,"ЗОпffi'договором оре}ци вiд I l .о9.2оlв лs ioj9 -;;;й;;;r'Ёрупuр"l

Додаеться до
фqйлi в ЕТС

неможл:Iв(
визначеног(

в окремому

Проект договюру-

Iнформацiя прБ tлектронний аукцfiц-lfiбуu*fi
D/лцIUн

u,n i u 
".f, 

.,';;ilЖ; ;'Нffi ; 
": 

rffi;#X'," *й
оговору оренди.

системою
на }лrасть 

_в 
електронному аукцlон, rilхтi."i'j"""r,

системою для кожно.о .'.пrоiЪ"ur.1 "С'аНЬ"ЛЮ.ri.1 :a,:Irонною .орговою

;l|_i",ff "доzО.од"низO-Ъ;;;;,{fli"?.;fr,Н'"""ffi хiýJ":тI;J]лh1**:
Умови оренди

майна
j,тгок ор
l..тартова ореFцна плата для:

...(без урахув€lння ПДВ );i'варmосmi сlсqаdас S ВбS.ZВ ерн. безДодатййlйБй
оренди мйна

| об,йeI;;пйг
ЦUIЬОВОГО

призначенюI об'екта
оренди, встановленi
вйповiдно до п, 29 

t

____Дqрядку l

о(
ор 

, а саме: розмiщення перук

IнформацЙББ
умови, на яких
проводиться

аукцiон
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продовження таблицi
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сування форлtулч,
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aJ

ен?fu,
2*2в.50:3 535.43

ння cTapToBoi орендноi

отовору оренди в ходiотовору оренди в ходi
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до електронно[ торговоi.
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електронних торгах

електронноi

Доку
ви.могам, встzlновленим адмiйiс.рurооЬ,
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.розмlр:ж та
lкованого в
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Продовження таблицi
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pttxyнKlB

tш реестрацiйного та
еквlзитами;

ýlт: дер жавна адм iHi страцiя
0,77766
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технiйБББiзЙЙ
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про проведення eJ 
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"Ji,T:" XiI"" :{::l::I:1 П р од о вжен н я д о го в ору о р енди

Загя ол.rоl

rнQормацlя про
чинний логовiр
оренди, строк

якого закiнчуеться

Фiзич ч

!оговi
Hi
19.01.2022,

ання оренди державного та

на який його укJ-]адено.IнформацЙпф
оо ект оренди
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Заг м.

перший поверх,
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конкурсу або про
вкJIючення об'екта
до перелlку майна,
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tнформацЙ пф

балансоутримувачем
погодження органу

управлlння



ПропйБййй
строк оренди та

графiк
використаннrl

,ормацlя про.ге,
що об'ектом

оренди е п€tм'ятка
кульryрноi

спадщини, щойно
виявлеrий об'ект

кульryрноi
спадцини чи його

)рма{Iя про
цuIьове

призначення

|о5а9ть9lдоЪЙ"ошен-Й

}ток оренди: 2 рокиЗОТJнi
LTapToBa орендна плата дJIя:

- О U.r:r_,n'.l|I: 
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оренди майна

меження щодо
ЦUIЬОВОГО

призначення об'екта
оренди, встановленi
вlдповцно до п. 29

умови, на яких
проводиться

аукцiон

()соба, яка
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Продовження таблl;цi
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за умови, що BiH бере участь в такомчJ4 умutsи, що BlH 0ере участь в такомч

стартовоiоренд"оi.,rr-l.^lJ 
rlrПvDY 

"1'ullt-lЗИЦiЮ, ЯКа е 
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'titKleo внеску;
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''!4'oU:J U5I,63
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пlо колl)цшль1,1оz() tatiHtasl peecmpaliliHtlti внесок - с,ма Kot,ttrпiB у

потенцiйни
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тобто до
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системИдокументИ, визначенl стаггею l3 Закону YKpaiта комунального майна>.
вiдповiдалlьнiсть за достовiрнiсть поданих документiв несе заrIвник.
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обмеженйЕйБ цйь<r"о.о
пРизначення об'екта
ореtци, встановленi

Uo'eKT оренди м
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ttmiйноzо внеск)/,.
Bt tti м i l. t i.ul)лt, в с m а н () B,le н l l l t Ол я t t рац е.з dап l t t txчня ксtпенdарн()?О 

РОк)), В 
'llo,|t)l 
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ч 1о в i d п ов i dас роз.+t i р, у с m ав Kl ! оре t t d tt о i. п-lt cl пt t t
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*218 

1 *0, ] 2)il i*22.20:2 753,g 1мч випадкч розмiп гарантiйного внескч не може
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чл в якомч здiлiснюеться
незалежно вiд мiсuя

ачуеться у ::р"g1 ,^ :::?::-;:*.";.*".;;
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ЪiЖ##:' Торговоl, Ь"Ъ,"r" л.р*uu,,Б

ерн).

х(ення договору ореtци
та зпобип Qяпr:т,, ,.;--л-

S,

ВимогйББйqй
визначеним стаггею 4 Законукомунaшьного майна>.ъ
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особи орендаря,
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електроннiй торговiй
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оренди мйна на етапi
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@r,
докУментiв яlri -ло,,,,^,,

ТОРГОвоi системи ПОДаТИ до електрбцрl6i
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електронноi торговоi.
систеNIи <Прозорро. 

l
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l
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ДлО ПУНкту l50 Порядку, В ОРеНДУ у вiдповiдностiтакогодоговору орендодавцем у проектi



Реквiзити pa<yHKiB

Технiчнi рББЕЙЙ

електронноi пош:ги)

_ працiвника
о€шансоутримувача 

для
звернень пDо

ознайомлеr"" a об'aпrоп,t

л.,lvrParUPa, на якlЙ зазначенi
. sale/i пfо/еl.kt.опп,]йБj-.friкi -.о-
йснюе перер€Iхування) иснюе перер€Iхування

такими реквiзитамЙ: -rчаrrtrпvl u ьнеСК} на казначейськi 
рахунки

В нацlоналЬнiй пяr_-i.

;#ьЪ #;? дер ж€lв на адм i Hi стр ацiя
авна казначейсl
74l5088 ька служба Украiни, м. Киiв

Продоu*е"ня таблиц.
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_ __-*l 
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Керiвник ап



ЗАТВЕРДЖЕНО

Балансоfr'йрБ

rнчJормацIя пDо
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ОРеНдар. l -"--чu rlJJElи

Щоговiп оDенпи lБ 1lon ^iд 29.12.2018lл .>. lZ.ZU lE
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ть тисяч ciMcoT сiмдесят лвi грн, 52 коп.) грн безlнформЪцЙ прБ
наявнlсть рiшень про

проведення
tнвестицiйного

конк\.рсу або про
включенЕя об'екта до
перелlку майна, що

рllленtlя пр
ло перелiку 

l.

IнфорrЙЙпф-
отримання

ба,тансоутримувачем
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