
ЗАТВВРДД(EНО

Розпорядlкення Щ,еснянськоi p.arioHHoi

з yinTi Киспi пепжавноi адмlнlСтРаЦl1

ОГОЛОШЕННЯ

Загальна i-Jal,---------------- _-на 
, MicTi Киевi державна ад

.Д,еснянсько ро"urrЙ=Ъfriстi Киевi д"кl"л:1_,а, СДРПОУ

37415088, мiсцезнаход)I(ення, ,,ро,п,*,Ъ,о,:aрyч,_ _. 29, MicTo

к,"i", ozzb5, тел. (044i 546-20-7i, e-mail: vkvO9(Dukr,net

Efi."Ti,T.,,,i'"",i#й ;;;;i7,',;" рд+iЬцо' зq t ,, e-mal: vdsokur@ukr.net;

ivcl^ л_I-лl,,,r л д oACil,,L t ло+

Балrансоутрим)вач

м. Киева
ендар.
l2.2018

0,7,2021

Чинний орендар мае переважне право на продовження догов9ру _ор_lltryлI:.l_Y_?
вtд 26.],2'.2018, яке реалiзуеться шляхоМ участl в аукцlонl на продовження

договору оренди вiдповiдно т::1у
державного та комунilльног aolHeTY

MiHicTpiB УкраТни вiд 03.0б.2 ного та

комунального майна> (да.пi -
Якщо переможцем став iншии учас гОВlР З

чинним орендарем припинясться у зв'язку iз закiнченням стоку, на який його

чинний договiр
оренди, строк якого

закlнчу€ться

об'€кт

файлi в ЕТС.
R гтrrпятковiй qacTaBi п ва€ вlд l2.12.2008 Jф 553

об'ект оренди знаходиться за адресою: вул. Сержа Лифаря,l8, м. Киiв

Загатlьна площа: 22,40 кв. м.

Корисна площа: 22,40 кв. м,
Частина житловоi булiвлi, перший поверх.
Тип об'екта: нежитловi примiщення.

окремий. Стiни,. фундамент, перекриття в задовlльному
с вiдповйае TepMiHy експлуат:uIii булiвлi. Технiчний стан

, в HMBHocTi системи електропостачання, тетtпопостачання,

водопостачання та каналiзацii.
обjект оренди не ма€ окремих особових paxyHkiB, вiдкритих постачальникаN/tи

комунальних послуг.
повърховий план ia фотографiчнi зображення об'екта додаються в окремому

Iнформачiя про
об'ект оренди

BapTicTb об'скта

Рiшення про проведення iнвестицiйного конкурсу або про вкJIючення об'екта

до перелiку майtна, що пiдлягас приватизацti, вtдсутнt,
Iнформачiя про

наявнiсть рiшеIrь про
проведення

iнвестицiйного
конкурсу або про

включення об'с:кта до
перелiку майн4 чо

гtiдлягае привтгизацii
Iнформачiя про

отримання
балансоутрим),вачем
погодження органу



Продовження таблицt

2 роки 364 днiПропонований строк
оренди та графiк

використання об'екта
I.нформачiя пр,с те,

що об'ектом оренди е

ПilМ'ЯТКа КУЛЬТ'lРНОi
спадщини, що,йно
виявлеrмй об.скт

культурноi спадщини
чи його частI{на

об'екТ орендИ не вlдносИться дО паJ\{'ятоК культурнOt L;lrалщl

виявлених об' eKTiB культурноi спадщини

Iнформацiя про
цl,льове призначення

об'скта орецци

об'екТ орендИ вiдповtднО до аЬзацУ l l пункry Zy rrорядку нсмU,кJIиL\

використовувати за будь-яким цiльовим призначенням, oкplМ визначеного

договором оренди вiдiЬ.|2.2О|8 N9 l157 - розмiщення громадськоi:|:_т]:_тi
на IUIощI, що не використовуеться ц|я провадження пцприсмницькоl

додасться до оголошення про передачу нерухомого майна в оренду в окремому

файлi в ЕТС
Проект договору

Irфор*ацi1 про flукцiоl! ,о ,о , _ ,,,, =л:::::::::Iнформачiя про
ауIщlон

Електронний аукцtон вlдОува€ться в електроннlи ,luрrUвlи 
"i:i:т:л-.,l"I-::-:::

пiдпрЙемсТво <<ПрозоРро.ПролаЖi> череЗ авторизованl електроннl мzиданчикI,I,

сi'оЁiО .,ро"еде""я аукцlону: електронний аукцiон на продовження договору
оренди.
fiaTa та час аукцiону визначаються на електронному маиданчику,

Час проведення аукцlону встановлюеться
автоматично вlдповlдно до вимог rrорядку
Кiнцевий строк подання. заJlви на уча
електронному аукцlонl lз зниженням
електронною торговою системою для кожного електронного аукцlону окремо

" 
npoйi*ny uacy з 1 9 години з0 хвилин до 20 години з0 хвилин дня, що передус

Умови оренди майна

Додатковiупдови
оренди маина

Можливtсть передачt оО екта в суооре
Орендар вiдшкодовус Балансоутримув
на оплату комунальних послуг, зе
орендованих примlщень, електропо
та вивiз смlття, охорона територ1l
послYги.
jдiйбнення невiд'емних полiпшень можливо тlльки у разl надання

письмовоi згоди на поточниЙ ремонт
мйна, як це передбачено чинним
нюс cтpzrxyrory::g,.KTy оренди н имувача,

Обмеження ]цодо
цLпьового призначеннJt

об'екта.оренди,
встановленl вlдповlднс

до п. 29 Порядку_

: 4 962,00 грн.

Об'скт оренди може Оути Використании uренл,lрсtu J м

договорi ,оренди, який проловжуеться, а саме: розмIщення громадськоl

органiiш-tii на.. площi, .r,о не використовусться для провадження

пiдприсмницькоl дlяльностl.

-особ4 
яка мае HaMip взяти участь в електронному аукцlонl, сплачус

реестрачiйнийтагарантiйнийвнескидлянабУттястатУсУУчасника.
i'o"*ip мiнiмалIьно.о *ро*У пiдвищення cTapToBoi оренлноi плати для:

-аукчiону -4Z,OЗ грн. (l%);
Розмiр гарантiйного внеску (,rинн
Пункmом I17 Поряdку переdачi в

Matitta переOбачено, чло

BiDttoBidHo dо ttyHKrny 58 ць
ZapaлпliЙHtlli внесок у розмiрi половll

мiсяL|ь
1 202,79 : 2 : 2101,40 zpH,
DnolMin гяпянтiйного BHecKv (потенцiйниЙ

Iнформачiя про

умови, на яких.
проводиться аукцlон



Продовження таблицt

о jrt у н сLц ь ll о 2 о l|,l LlЙ н а

зазначеllо, u|о у разl колlt сmщ)п?ова ()peлdlla lula 
.,:у.:,::",*,:::

бапансовоi' варпlоспli об'екmа оретldu, lц() е Hepyxovuш ,uаЙнсlм hlo ilас

вltЗltачеllупЛоtt|у|розмillZаршШlltlltоZовнескувIlЗлtачаеmьСяulЛях()м
заспlосува"по rlrпрп,i,п,,, ou,uou'noi 1l пункщi 5&1 Поряdку

5 8-', Ф Ьрмул а роз раху н ку роз,м illy z allaHmi Й н о2 о вн е с ly :

5ПлrкО,1].-еГ" = ---т-

Гв - розliр zаlланmiйноzо Btrccкy;

П,+t - rlpoжllпl KtlBtt ti .u i н i My,tl, всm а|lовл е нu й dл я праt 1 
е зdаmнuх

сiiня kaпettdapHozcl року, а яколl| зditlснюсmься розрахунок:

0,]2 - коеt!liцiенr,,'"1о вiЬповidае poiMipy сmавкu оренdноi'плаmu (

вidсоmкiв);
S - заlсulьllа luloll|a об'скmа opeHdu,

Гв:(5*218 t,00>10, ] 2)i l )*?,2 40: 2 778,72IJ-|J ZrOlrwv \,r,L|

При чьому в будь-якому випадку.

меншим, нiждва прожиткових MlHl

l сiчня кtшендарного року, в. якому з

незалежно вlд мlсця [

,00 грн).
есок сплаtIуеться у термiни та в поряд*уl ч9_1т::i:::,
оо'i'.пБ*ронноттЬргоЬоiсистеМидержаВнепЦприеМсТВо

кПрозорро.Пролажi>
Розмiр p"..rpo,l,jno.o ,*",ку: 65О,00 YKpai'Hu к Про

clpeltO1l Оерэ llсцьltо?о лlа t'l внесок - С)'лtа

Kot.ttlltiB у 1lo ноi'заробiпtн ettoi'cпtaHo,M на l

сiчttя попtоч 0 zpH*0,1 , б50,00 zlп|,

iii"i-i"r" KpoKiB аукцiону за NIeTo toM покрокового _зниження 
c'apToBol

орендноi плати та подальшого поданн , цiнових пропозиuiй - 99,

чинний орендар мае переважне право на продовження договору оренди в ходl

ayKuioHy на продовж."", доr.оuору ор:нди :i]:"::, :"" :i:"б::i,,y",,т,,i,,l;;Й';r;"iЬiiТ"lроб"" .u*р"ry'чiнову пропози iю, яка е не меншою, нlж

позмiр cTapToBoi орендноi плати, _ ___ _____ _

Потенцiйний орендар
визначеним статтею

повинен вiдповlдати вимогам до
4 Закону Украiни <Про оренду

особи орендаря,
держtlвного та

,Д,ля участt в аукцlонl потенцiйний оренлар масJIод _. електронноi торговоt

системИ документи, визначенl статтею lЗ Закону Украiни кПро оренлу

державного та комунального майна>,

Бiдпоuiдапьнiсть зЬ лостовiрнiсть поданих документlв несе зiUIвник,

.Щокументи, якt

розмiчуе (завантажус)
Учасник в електроннiй

торговiй сисlтемi
державного

пlдпри€мс,тва
<Прозорро. Продажt>

для участl в

електронних т,оргах з

оренди майна на етапi
чl закрити}l цlнов

пропозицiй тобто. до
IектDонного аукцlон,

I}имоги до оформлення
MeHTlB, якl пов

надати Учасник для
участr в електронних
торгах елекIронноl
торгово1 системи

державного
пlдприсмства

<Прозорро. Пролажi>

повиннi вiдповiдати

вимогам, встановленим адмiнiстратором електронноi торговоi системи
п _ - л --л..л т-Т_л-лл,.lrr

держ:lвноГо пцприсмства кПрозорро" Продажl)),



Дцаткова iнфо;lмацiя ,що упладення договору оренди або в день пlдплtсання Titl(()l,u лul utsupy

перемоя(ець електронного аукцiону зобов'язаний сплатити авансовий внесок

та забезпечувальний депозит, що визначенl за результатами аукцlону у

розмiрах та порядку, передбачених проектом договору т:1,1 у:11}
ьrryблiкованого В оголошеннi про передачу майна в оренду у вцповцностl до

;й"rу l50 Порядку, на ptlxyнoк, зазначений орендодавцем у проектl тш:ого

договору.
iЪквiзити рацrнкiв електронних маиданчикlв, вrлкри-l,их

.ара"riй""х та ресстрацiйних BHecKiB за
iHicTpaTopa, на якiй зазначенi реквiзити
zоrrо. sale7info/elektronni- maj danchiki-ets-

prozoIToprodazhi -cbd2 л' Оперьтор електронного мйданчика здiйснюе перерахування

ресстрачiйrо.о,u (або) гарантiйного внеску на казначейськi рахунки за такими

реквlзитами:
в нацtонаJIьнlи валютl:
Одержувач: .Щеснянська районна в MicTi Кисвi державна qдмiнiстрацiя

Рахунок ]ф UA S6820l 720355249038 0000'77'7 66

Бай одерr*увача: ,Щержавна казначейська слуrкба Украiни, м, Киiв
Код згiдно з еЩРПОУ З74l5088
Призначення платежу: для перерахування

внесюв.
реестр ацiйного та гарантtйного

Технiчнi реквiзити
оголошенFIя

Перiол ,i.* аукчiоном та аукцlоном lз 
. 
зн цlни,

аукцiоном iз зниrкенням cTapтoBoi цtни та аукцlон кового

ai."*.ro cтapтoBoi цlни та подальшого подalння (20-з5

календарних днiв з дати оприлюднення оголошення електронною торговою

системою про передачу майна в оренлу).
€дине .rосйлап"" на веб-сторiнкУ адмiнiстратора, на якiй с посилЕlнн,I в

алфавiтном
якl мають

маиданчика,

KoHTaKTHi ланi (номер
телефону i ад;реса

електронноi пlэшти)
працlвник:а

балансоутримув atl а для
звернень про

ознайомлення з
об'ектом ор€)нди

,Щоступ для ознайомленнrI з об'ектом оренди у робочЦнt з 08:00 до lб:UO з

.rо"aдirr*u по п'ятницю забезпечуе балансоутримувач Кп <керуюча компанiя з

обслуговування житлового фонду .щеснянського рйону м. Киева>

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

I(ерiвник а

Продовження таблицi

ольга MAIIKIBCЬKA



ЗАТВЕРДКЕНО

Розпорядження rЩеснянськоi районноi
в
Bi

ОГОЛОШЕННЯ
про проведеннЯ нIектронНого аукчiОну на продовження договору оренди

нежитловИх прIrмtщень, щО знаходяться за адресою: вул. Марини Щветаевоi, lб,
площею 23,10 кв. м.

Iнформачiя про
чинний логовiр

оренди, строк яl(ого
закlнчустьсrt

IнсРормачiя про об'ект
оренди

BapTicTb об'екта
оренди

ЗалI,tшкова балансова BapTicTb
246 4З2.85грн. (двiстi сорок шiсть
без

тllсяtl LIотириста тридцять двi грн. 85 коп.) грн

Загальна iнформацiя
Щесно"с"*а районна в MicTi Кисвi державна адмiнiстрацiя, код

374l5088. мiсцезнаходження: проспект Володимира Маяковського,
Киiв. О2225, тел. (044) 5 46-20-7 l, e-mail : .rk.rQ9@цkг.дФ
КП <dtеруюча кйпанiя з обслуговування житлового фонду Деснянського
району ,. к".rоrr, кол е!РПоу 39605452, адреса: вул. Миколи Закрелвського,

Ьrо. 
'З, 

м. Киiв, tндекс O22l7, тел. (044) 546 39 17, e_mail: vdsokur@ukг.net;

ivchenkoluda4

Баrrансоутримувач

Фiзична особа пiдприсмець Рева IBaH IгоровиrI - чинний оренлар,

.Щоговiр оренди Л9 l l0l вiд 30. l 1.20l8
Строк оренди: 2 роки 364 днi
.Щата закiнчення догов ору,, 24.09,202l.
чинний орендар мае переважне право на продовження договору оренди Jф l l 01

вiд 30,11.2018, яке реагliзусться шляхом участi в_аукцtонi на продовження

договору оренди вiдповiдно до умов пункту l49 Порялку передачl в оренду

державного та комунztльного мйна, затвердженого постановою Кабiнеry
MiHicTpiB Украiни вiд 03.06.2020 Ns 483 кЩеякi питання оренди державного та

комунального майнаl (далi - Порялок),
якшlо переможцем став tнший учасник електронного аукцiону, лul-uвi1.1 5 чиннtlм
оDешIаDем припинясться у зв'язку iз закiнченням строку, на який його укладено,

об'ектIH
об'скт оренди знЕжодиться за адресою: вул, Марини Щветаевоi, l6, м. Киiв
ЗагшIьна площа: 23,10 кв. м.
Кориснаплоща: 2З,l0 кв. м.
Частина житловоi булiвлi, перший поверх.
Тип об'екта: нежитловi примiщення.
вхiд в примiщення окремий. Стiни, фундаrент, перекриття в задовlльному
cTaHi, фiзичний знос вiдповiдас TepMiHy експлуатацii будiвлi. Технiчний стан
об'екта задовiльний, в наявностi системи електропостачання, теплопостааIання,
водопостачання та кан€[лlзацl l.

об'ект оренди не мас окремих особових paxyHKiB, вiдкритих поста.I€UIьниками
комунаJIьних послуг.
поверховий план та фотографiчнi зображення об'екта додаються в окремому

файлi в ЕТС.
В податковiй заставi перебувае вiд l2. l2.2008 N9 55}

про вкJlюченrrя об'скта до
перелiку майна, що пiдлягас приватизац11, вlдсутнl.рiшень про проведення

iнвестицiйного конкурсу
або про включ()ння
об'екта до перелiку
мйнa що пцлягае

lнформачiя п,ро
отримання

балансоутриNlуI]ачем
погодження оргzlну

Не потребуе

Орендодавець



Продовжоння таблрлцi

Пропонований ст1)ок

оl)енди та графlк
використання об'скта

2роки 364 днi

бТе", ореrд.-ОЪ", ореrд. "е вiдноситься до пам'яток культурноi спадщини, щоино

виявлених об' eKTiB культурноi спадщини
Iнформачiя про те' що

об'сктом оренди: с
пам'ятка культl,рноi
спадщини, шойно
виявлений об'сttт

кульryрноi спадщини
чи його частина

Ьфо[мачiя про цiлtьове
призначення об'екта

Об'скт орендIl
використовувати

вlдгIовlдно до аозацу l l

за будь-яким цiльовим
_;- 1l 1п 

'nl 
а Мо 'l 

-l о1 -

ПУНКlУ L, rrUрrл\J пчlуlчT r lrrp\

призначеннrIм, oкplM визначеного
позмlшення пеоукарнl

Проект договорlу

Iнформацiя про аукцlон ,_ l; _-::-:::: :;::::::;:л
lнформацiя пр,с

аукцlон
Електронний аукцtон вlдОуваеться в лwрT \ФI

пiдпрЙемство <iПрозорро,Продажi> че данчики,

Споёiб проведення ayiuioHy: електрон договорУ

оренди.
даrа та час аукчiону визначаються на еIектронному маиданчику,

чua про"aдення аукчiону встановлюсться електронною торговою системою

автоматичFlо вtдповiдно до вимог Порядку проведення електронних аукцlонlв,

кiнцевий сlрок под€lння змви на участь в електронному аукцlон1 та

електронному ayKuioHi iз зниженням cTapToBoi цiни ",l*:ia::]ол,"
електронною торговою системою для кожного електронного аукцlону окремо в

npori*ny uacy i 19 години з0 хвилин до 20 години з0 хвилин днrI, що передуе

ектnонного ачкцlонy.

-Сrрок 

оренди,.2 роки 364 днi
:

цiону - 2464,33 грн. (безур€lхуванrш ЦД|), л_
пidiпtавi балансоЬоi'варmосmi склаdае 2 464,33 zрн

без урахування ПДВ. _

Упrови оренди мiйна

Додатковi умови
оре}ци майна

можливiсть
Орендар вiд }:ЁНЖ "##,:i
на оплату
орендованих прI{мlщень, електропостачання, послуги з прибирання територii та

вивlз смlття, охорона територп примiщення булiвлi та iH, експлуатацtйнr

послуги,
здiйснення невiд'емних полiпшень моr1.1lиво тlльки у раз1 наданюl орендодавцем

письмовоi згоди на поточний таlабо капiтальний ремонт орендовtlного майна, як

це перед ством,
орендар'ектУорендинакористьбалансоУтримУВаЧа.
f\ло--цi l-

об'ект оренди може бути використаний оре}царем з метою визначеною у

договорi оренди, який продовжусться, асаме: розмlщення перукарнl,
()бмеlкення щодо

цtл.ьового призначення
об'скта оренди,

встilновленi вiдпсlвiдно
до п, 29 Порядlку

Iнt|lормацiя про умови,
Hil яких проводI4ться

аукцlон

особа, яка мае HaMip взяти участь в електронному аукцlон1, сплачуе

реестрацiйний та гарантiйний внески для набуття статусу учасника,
Розмф мiнiмапьного кроку пlдвищення cTapToBoi орендноi плати для:

-аукчiону -24,64 грн. (l%);
Розмiр iapaHTin"lrioгo внеску (чинний орендар): l 232,I7 грн,

Пункпом l47 Поряdку переi)ачi в clpeHOy 0ержавно2о mа коIvtунсuьно?о

майпа переdбачено, u|о розмiр zаранпliйноzо Bltecky всmанов]lюеmься

вidповiОнi dо пункmlt 58 цьоzЬ Поряdку, KpiM чLlttлtоzо оренdаря, якtlti

сlulачу€ zаранпliiнutt Ьнесок у розлtiрi lloJloтLl,Hll сmарmово| оренdноi'плашll за

odttH мiсяць
2461,33:2:]232,!7zp*

. : : :; ;; --л- _л_-_----л



.Щокументи, якi ро:змiщуе

Продовження таблицi

мае подати до електронноl торговоl
l3 Закону Украiни <Про оренлу

пов}IнItl вlдповцати
торговоl системl,i

договору
внесок та

(заваrrтокуе) Учаr:ник в
електроннiй торlговiй
системl державного

iдприсмства <Прозорро.
Пролажi> для участi в
електронних тор)гах з
оренди мйна на етапi

подачi закритих цiнових
пропозицiй тоб:го до

нного аукц
Вимоги до оформлення
докуменпв, якl повинен

надати Учасниrс для
y,racTi в електро|нних
торгах електронноi
торговоl системи

}кавного пlдпрl4€

системи докуNIенти, визнаtlенl статтею

дер}кавного та комунального майна>.
вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть поданих документв несе зulвник

!окументи, що подаIоться учасниками електроннI,1х торгlв
вимогам, встановленим *цмlнlстра:r(]р_ч __,:п.птронноl
дер}кавного п iдпри с мства кПрозорро. Пролаlrti>

до укладення договору оренди або в день пlдписання такого

переможець електронньiо аiкцiону зобов'язаний сплатити авансовий

р): 4 540,00 грн.

е dач i в оре н с)у, с)е 1,1 lKaBtt о? о m а комунац ьно?о j|l а[!на
,, n rti Агmпа i

зазначено. tllo |; разl Kojllt спlарl?1ова clllettdHq плапа вllзllачелlа lla пi)сmавi

ба,ryаttсовоi; варmоспli об'скпtа oDeHdu. uр е неDvхол,пtл| лlаtiномl mа ,\lа€

вtlзначенч плоlлlч, Dозltiо zaDaHпliйllclzo внескч вllзл-lачаеп,ъс,l uulяхоJ|l

Ь ib й о iy urn,, i 4l i р, yn Ll, в1 l з tt ач е lt о i: 1t tцц кц15 8- 1 П о ряё ку,

5 8, . <Il ор лt у, л cl Iюз р ct х ),| l к.у [) о з.u i р l- ? а Р 
q н Ш i ti l t () ? о в l t е с ку :

ý Пьr х 0,12
Гв= XS,

12

dе I'B - рtl:з,ъtiр zoslaHmitlHozo Bllecry;
Плt - п!)().жllmK(lBtltt MiHi.Mylt, всплан()вленuit i)ля ttрацезс,)аmнuх tlciti

Hct ] сiчня ксшенёаlлн()?,() pot()|, в ялсо-1,Irl зDii,,tснюс:mься розрахчнок;

0, t 2 - Koec|itlict.lm, нr) iiilпtlBic)ctc розltiрrl спlавкч opuЙHtli' flrlаmч (] 2

Bic)comKiB);

л\- - :зLl?сljlьttа llilOltla об'с:кtttа opeHdtt,

Гв :6*248 1 *0, 
1 )i 1 2"2 3, 1 0:2 8б5.5б

прлr цьомч в бчдь-якомч вLlпадкч ро:змiр гаDантiйного внескч не Morke бчтlt

меншIlмл HiTt два ,i;;;i;тй;и.х'мiнiмчмI{. встаноВленi для пDацездатних осiб

на l сiчня календарного Dокч_ в якомч :здil-'лснюсться Dозрахунок для буль-

яких об'сктiв орендлr незалех(но вiд мiсцярозташування

Qtt. 58 Порйку'218],00 zрн.*2,0 : 4 962,00,zрн),
термiни та в порядку, що визначенl
i торговоi системи дерlttaвне

рн (зеldно Закону YKpai'Hu к Пlло opeydy,

dKoл4)tHcLЦcmpatlitiHtttiBHecoK-_cyЛlaKol'uпllB)1
р iltlaлbHol' ll. вспlанов.ценоi' спmнолl на l сiчня
'п (6500,00 0 ерн),

КiлькiстЬ KpoKiB аукчiонУ за методоМ покрокового зниження cтapToвol орендноl

плати та подальшого подання цlнових пропозицiй - 99,

чинний орендар мае переважне право на продовження договору оренди в ходl

аукцiону 
"а.,родо"п.ення 

договору оренди за умови, що BiH бере участь в такому

uin,,iori та зробив закриту ui"ouy пропозrчiю, яка с не меншою, нiж розмiр

потенцiйний орендар п винен вiдповtдати вимогам до особи орендаря,

визначеним статтею 4 Закону Украiни <про оренду державного та комунttльного
Вимоги до орецдаря

<fIрозорро. Продажi>

аltьнрIй депозит, що визначенl за льтатами 9?щщqёз

.Щодаткова iнфорlмацrя



Продовженrrя таблицi

пОРядкУ, пеРедOаченItх проектOм лUr UбUPy "р"т:,л л:т_
оголошенвl про передачу майнав оренду у вiлповiлностi до пункту 150 Порядку,

Реквiзити pilxyнK:lB

Контактнiданi (номер
телефону i адреса

електронноi пошти)
працlвника

балансоутримувача для
звернень про

ознаliомлення з об'сктом

Технiчнi реквrзити
оголошеннJI

Керiвник апарату

Реквiзити paxyнKlB б маЙданчикtв, вцкритих для

сплати потенцiйнlrми ор * Р"_::_:Iiлu::,:::,,"::::||,,::(Jlulаlи. llulwпrцrrrrrlrlrllr чr

посиланнЯм на сторlнку вебсЙта адмlнlсТраТ!Р}, ]{? ryй зазначенl реквl]итI^

таких p*y*r["", 
----Йttps://prozorrb.salё/info1.1.ktronni-majdanchiki-ets-

prozorroprodazhi-cbd2. _ :у_,_^^
оп ератор електонного гяйданчика здiйснюе перерахув Еtння реестраIlиного

." й6;i'.uрrЬrilу.iго внеску на казначейськi рахунки за такими реквlзит:lп4и,

в нацlонаJIьнlи ва-пютl:
в MicTi Кисвi державна алмlнlстрацш
03800007776б
ачейська служба Украiни, пt, Киiв

Призначення платежу: для перер ilхування реестрачiйного та гарантiйного

ЗНИЖеННЯМ CTaPTOBOI ЦlН а Та аУКЦlОНОМ За МеТОД lyl rrvлt;vl\v

;;Б;;;;i ui"" "а 
подальшого подання цlнових пропозицiй (20-з5 календарних

днi, з дати оприлюднення оголошення електронною торговою системою про

передачу майна в оренду),_
€дине пос"ла"н" на веб-сторiнку адмiнiстратора, на якlй

ф auirr, оrу п орядку на в б-лстор iнки опер атчр i",,]l,.n,P_oi:ч

обслуговування житлового фонду .щеснянського рйону м, Киеваrl

Контактна особа: Сокур Валентина .Щмитрtвна
Тел 067 555 45 52;Pa\ 546З9 I7

ольга MAIIIKIBCЬKA

е посилання R

майданчика, якt



ЗАТВВРДЖЕI{О

Розпорядження !,еснянськоi parioHHoi

в -i..i KllcBi лепжавноi alMiHicTpauii
Bi У9 /,Об

про проведенн електронного аукuiону нп продовя{ення договору

нежIIтJIового прлIмlшlення, що за адресою: м, KrriB, вулиця Каштанова, 8-Г

ОГОЛОШЕННЯ

площею lб,94 кв. м.

оренди

,Щеснянська районна в MicTi Киевi державна ад д СДРПОУ
37415О88, мiсцезнаходження: проспект Ьопод","рд о, 29, MicTo

к,";о O??i5 теп (044) 546-20-7l- e-mail, vk
КП <Керуючакомпа}itя зобс.rryговувilння житлового 4,:у::l1"л'"^?,Y","J
;: к;;;Ы-"^ ёдрпоу з96б5452, адреса: вул. миколи Jакревського,лбуд, 15,

м. Киiв, iндекс фih, тел. (044) 
^546 5g 1,1, e-mail: vdsokur@ukr,net,

Ба-гIансоутримуваLI

Гpoмадськаop.ан@.lнoiбезпеки>>-Чиннийopeнлap.
.ЩЬговiр оре"дЙ N9 1295 вiд lB березня 20l9 року
Строк оренди: 2 роки Jб4 днl
,Щаiа закiнчення договору: l 3.03.2022
чинний орендар мае переваэкне право на продовження договорy ope111_I,__l'n'

вrд l8 бьрезня 2019 року, якр реалiзуеться шляхом участl в аукцlонl на

продовження договору оренди вlдповlд ro до умов tryнкту l49 Порядку передачl

ого вердженого постановою

Ук к,Щеякi питЕlння оренди

н€Lль

якщо переможцем став lншии учасник електрOннul u аукцiону, договiр з чинним

оDендарем припинясться у зв'язку iз закiнченням строку, на який його укладено,

Iнформачiя про
чинний логовiр

оренди, строк якого
закlнчусться

мацiя про об'скт
ъБбйffi;-о-диться за адресою: в5Гл. Каштанов4 8-Г, м. Киiв

Загальнаплоща: lб,94 кв. м.

КориснаплоIца, l6,94 кв. м.

ЧаЬтина непмтловоi булiвлi, лругий поверх,

Тип об'екта: нежитловi примiшення.
В*iд , примiщення вiдокремлений, Стiни, фундамент, перекриття В

задовlльно"у .ru",,- ф i.r*r* Йос 
" 

iд., о"iдас TepMiHy експлу атацii будiвл i.

технiчний iTaH об'екта задовiльний, в наявностl системи електропостачання,

теплопостачання, водопостачання та каналiзацii,
об'ект оренди не мас окремих особових paxyHKiB, вiдкритих постачальник€tми

комунальних послуг-
повърховий план'та фотографiчнi зображення об'скта додаються в окремому

файлi в ЕТС
Ё ,,.,r,"r*."iй заставi пеоебчвае вiд О4. I 1.2008 JЮ5/24:!4!

Iнформачiя про
об'€кт оренди

З|,05,2022 - 25I''754-88 ,р",

(lBicTi п ятдесяТ одна тисrгIа cib1coT п'ятдесяТ чотири грн. 88 коп.) грн, без ПДВ,

рiше"н" про 
"роведення 

iнвестицiйного конкурсу i

перелiку йайнЬ, що пiдлягас приватизацii, вiдсутнr,
про вкпючення об'скта до

Iнформацiя про
наявнiсть рiшень про

проведення
iнвестицiйного

кс)нкурсу або про
включення об'ектiл до

перелiку майна, що.
ягае приватизацll

Iнформацiя пр<l

отимання
балIансоутримуваI{ем
погодженFIя органу

2 роки 364 днiПрrrпонований строк
ореЕди та графi.к

jцдqрцgf?ц]ц !бirкта



виявлених об'ектiв кульryрноi спадщини
Iнформачiя про те,

що об'ектом оренди с
пам'ятка кульryрнrэi

спадщини, щойнс)
виявлений об'скт

кулы,урноl спадtци]ни
чи його tIастина

ОбЪкт оренди вiдповtдно до
використовувати за будь-яким
договором оренди вiд l8.03.20l9

абзацу l l пункту 29 Порялку неможJIиво

цlльовим призначенням, oкplM визначеного
JФ l295 - розмiщення громадськоi органtзацtt

на площi. що не для провадlкецня пtдприемницько

цiльове призначення
об'скта оренди

додаеться до оголошення про передачу нерухомого майна в оренду в окремому

мацiя про аукцiон

споёiб проведення aynuroHy: електронний аукцiон на продовження договору
оренди.
.щата Ta.Iac аукцiону визначаються на електронному ммданчику,
час.rро"еденняаукцlону встановлюетьсяелектронноюторговою системою

автоматично вtдповiдно до вимог порялку проведення електронних ayкrlroНlB.

кiнцевий строк подання заJIви на участь в електронному аукцlонl та

електронному аукцiонi iз зних(енням cTapToBoi цiни всrановлю*,"
еЛекТронноюТорГоВоюсистемоюДЛякоЖноГоеЛекТронноГоаУкцlонУокреМоВ
.rроrЬ**у .rасу С 19 години 30 хвил.ин до 20 години 30 хвилин дня, що передуе

ня електронного аукцlqц

lнформачiя про

трок ореrrди: 2 роки 364 днi
Стартова орендна плата для.
- першого електронного аукцtону _ 2 5 l7,55 грн, (без ур.ахування
ОреЪлна плата jrз"а.rеrа на пiдставi балансовоi BapTocTi складас 2

Умови оренди майна

opeHiap здiйснюе страхування об'екry оренди на користь бапансоутримувача,

Оренднi канiкули - не передбаченt.

земельного податку пропорчiйно площi
опостачання, послуги з прибирання територii та

римiщення булiвлi та iH. експлуатачiйнi послуги

ЗдiйсненнЯ невiд'смнИх полiпшеНь можJIивО тiлькИ у разi надilннЯ ОРеНДОДаВЦеI\4

письмовоi згоди на поточний та/або капiтальний ремонт орендованого майна, як

це передбачено чинним законодавством.

Додатковi yMoBIl
оренди мйна

об'скт оренди може бути використаний орендарем з метою визначеною у

договорi ..оренди, .який ry:_1ч]:l:1".", 
а саме: o".::::T:_jy""Jg::::iл-.---r--г_.''

органiзачii на площi, що не використовусться для провадження пlдпри€мницькоl

дlяJIьностl.

ення щодо
цlльового

призначеннJI об'екта
оренди, встановлlэн1
вiдповiдно до п. ,29

Iнформачiя про

умови, на яких.
проводиться аукцlон

Продовження таблицi

особа, яка мае намlР взятИ Y'IOCTb в електронному аукцlонl, сплачуе

ресстрашiйний та гарантiйний внески для набуття статусу учасника.
Розмiр мiнiмального кроку пiдвищення cTapToBoi орендноi плати для:

-ayKuioHy -25,|7 грн. (l%);
Розмiр гарантiйного внеску (чинний орендар): 1 258,77 грн,

пу"r.rо"n i47 Порядку передачl в оренду державного та комун€tльного майна

передбачено, що розмiр гарантiйного внеску встЕtновлюеться вцповrдно до

пункry 58 цього. Порядку, KpiM чинНого орендаря, якиЙ сплачуе гарантiйний

внесок у розмiрi половини cTapToBoi орендноi плати за один мlсяць

2 517,55 ; 2 : ] 258,77 zpH.

Розмiр гарантiйного внеску (потенчiйний орендар): 4 962,00 грн.

пункrом 58 Порядку передачi в оренду державного та комунztльного майна

зазнаtIено, що У разi коли стартова орендна плата визначена на пцставi

ба-rrансовоi i об'скта о що е нерухомим майном та мае визначен



Продовження таблицi

Йr*о* застосування форr,ryли,

58-1. Формуларозрахунку розмiру гарантiйного внеску: ]

5fux0,12 л

'" 
= --r r-

Гв - розмiр гаршrтiйного внеску;

де 
Пм - прожитковий MiHiMyM, встtlновлений для працездатних осiб на l

сiчня календарного року, в якому здiйснюеться розрilхунок;

0,12 - коефiчiент, що вцповiдае розмiру стtlвки оренлноi плати

(l2 вiдсоткiв);
S - загаJIьна площа об'екта оренди,

1-з:(ý*2481,0*0,12)/12*16,94:2 10I,4I zрн, 
_ __ г

при uьомy в будь-якому випадку розмiр гарантil'rного. внеску не може оyти

меншI{м, Hixc два прожитковL{х мlнlмуми, встановленi для ,p"":i|TYx осiб

на l сi.lня кшIендарного року, в якому здiйснюеться розрахунок для оудь-яких

об'еюiв орендl{ незitлежно вiд шriсця розташування

i; З;; Пr;Йdку 2481,00 zрн.t,2,0 : 1962,00 zpH),

iаранriИний внесоК сплачу€ться У т:рмiни ]1_j порядку, що

регламентом роботи електронноi торговоi системи

пiдприсмство кПрозорро. Продатс>, 
л л

Розмiр реестрачiй";;'r";Ъ;Й 650-ОО ,р" 1:iт:._1i.1:ч,,О-раiни 
< Про оренду

держаВногоМаЙна>ресстрачiйнийвнесок_сУМакошТlВУ
розмiрi0,1бiтноiПлаТи,всТчIноВЛеноiстаномнаlсi.tня
поточного р ,l :650,00 грн),

КiлькiстЬ KpoKiB аукчiонУ за методоМ покроковОго зниження стартово1 орендноl

плати та подilльшого подання цiнових пропозиuiй - 99, 
лллyrпl, D w

чинний орендар мае переважне прtlво на продовження договору оренди в ходl

аукчiону на продовження договору оренди," I*y:5 BiH бере участь : TI:'y
;йi;;i ,а зроб"u закриту цiнову пропозицiю, яка € не меншою, нIж розмlр

визначенl
деря(авне

: лл^rrпrrлl ппяти

Вимоги до орендаря

електронноi
раiни кПро

державного та комун€шьного маина)),

Бй;;;-й-ьнiсть за достовiрнiсть поданих докуменпв несе змвник,

,Щ,окументи, якt

розмlщус
(завантахсуе)
Учасник в

електроннiй торговiй
системi державного

пщприемства
кПрозорро.Продажt>

для участl в
електронних торг:}х з.

оренди мйна на етап1

подач1 закритI{х.
цiнових пропозллчiй

тобто до
електронного



Продовrкенвя таблицt

;тпоны торгlв повиннi вiдповtдати

Вимоги до
оформлення 

.

документlв, якl
повинен надати.

Учасник для yLIacTl в

електронних торгirх

електронноi торговоi
системи державногс,

Жil;J:","}"##frТ"*;r;ай' ;"ект lонЪоi торговоi системи

Б;;;о пiдприемства <Прозорро, Пролажt>,

кПрозорро.llрод
Додаткова
iнформачш

i>

Реквiзити рахунк1]] Реквtзити paxyHKlIJ urr'porvplD за
сплати потенцiйними ОРеНЦаРМИ ти
посиланням на cTopiHKy вебсайта tS_

таких PaXYHKiB nttРS

йснюс перерахування реестрацiйного
Ki рахункЙ за такими реквlзитами:

cTi Киевi державна адмiнiстрацiя
,7,766

слухtба Украiни, м, Киiв

ання реестрацiйного та гарантiйного

Te*riurri реквiзиrи
оголошення

та аукцiоном за методом покрокового

шого подання цiнових пропозицiй

илюднення оголошення електронною

в
Ki

KoHTaKTHt данt
(номер телефон1l i..

адреса електронноl
пошти працlвника
бапансоутриIчIувitча
для звернень про
ознайомленrrя з

об'сктом оренд,и

,Щоступ для ознайОмлення З UU LNr\,шr vPvlr/+tr J r"-- - ,

понедiлка.'оп'"'""ч.забезпечУебапансоУтримУ:ЗчКПкКеруюЧакомпанlя
обслуговув*"" *",i"o,o фонду,Щеснянського району м, Киева>

Контактна особа: Сокур Валентина,Щмитрtвна

Тел. 067 555 45 52; (0аа) 546З9 |7,

Керiвник апа /,Ua ольга MAIIIKIBCЬKA

4

з



ЗАТВЕРДДЕНО

Розпорялження Щ,еснянськоi р.айонноi

в MicTi Киевi державноi адмlнlстрац11

;ЙЫJ'СddrN, аl,Сб

про проведення електронного аукцiону на продовження договору оренди

нежитловlIх примlщень, щО знаходятьСя за адресОю. вул, Бальзака Оноре де,6612|

ОГОЛОШЕНЕЯ

площею 21,50 кв. м,

ацш про
об'ект оренди

lя про
HMBHicTb рiшень про

проведення
iнвестицiйного

конкурсу або про
вкJIючення об'екта до

перелiку майна, що,..

оу
)q
!-,

КПТерую'' ;#:ш."",
.Ц,еснявськогоЛеснявськоr,()
вул.
1'l, e

Ба-гrансоутримуваtI

l/,ej-l-Фiзи.rrrа 
особа_пiдпри€мець lванцов лмlrтро I>uJtuлrrпrц',uDu_r ""_""и

продовження договору оренди

Ns 1102 вlд шляхом учаСтi В аУКЦlОН1 Напродовх(енн до умов "'ч:.J*?rТi:НТI
ПеРеДаЧl " 0 JФ 4sз кдеякi
ПОСТаНОВОЮ 

-r'.^Бli^г^ фq к,\ i - Порядок),
питання оренди державного та ко

якшо перемопще*.ruu iнший у т* *..1,t::::::,,,Y*"iО'У, o:_lo"_1l..:

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

Iнформачilr про
чинний договlр

оренди, строк якого
закlнчуеться

lТ.:_лл л6'сrдт п

Об'ект орендлr знz}ходи бl21,

м. Киiв
Загапьна площа: 2I,50 кв. м
Кориснаплоща: 21,50 кв, м,

ЧаЬтина не}китловоi булiвлi, перший поверх,

Тип об'екта: нежитловl примlщення,
B;i;""; npinriur.""" Ьu,-о*'ий, . Стiни, фундамент, ",J:lр:::л_:
задовiльноrу .ru",, фiзичний знос вiдповiдас TepMiHy експлуаJ"ч" lllз],
Технiчний стан об'екта задоr iльний, в нzulвно!]1_л__,!""""

електропостаtIання, теплопостачання, водопостачання та канапзацll,

об'скт оренди не мас окремих особових paxyHKiB, вiдкритих

постаttаJIьниками комунальних послу.г,

пъъ.р*оu"и .,nu. ъ фотографiчнi зображення об,екта додаються в

окремому файлi в ЕТС.
пiп l2 l2 2008 N9 553

.05.2022 -
451844,80грн.(чотиристап'ятдесятоднатисяЧавiсiмсотсорокЧоТири

н.80 коп.) без

-Ъформацiя 
про

отрип4ання
балансоутр)имувачем
погодя(ення органу

пiдлягас приватизацll
Не потребуе



2 рок, 364 днiПропонований строк
оренди та црафiк

використання об'екта

Iнформачiя 1,Ipo те,

що об'ектом оренди с

пам'ятка культурноi
спадщини, щойно
виявлений ,Dб'ект

кульryрноi спадщини
чи його tIастина

30.11.20l8 Jф I l02 -
Iнформачi:я про

цiльове призначеннrI

му файлl в Етс
Iнdrппмяlliя п

Умови орецци мйна

можливiсть передачi об'екта в суборенду не передбачаеться,

Орендар вйшкодовус БалIансоутримувачу витрати пов'язанi Зl_'Уlr1::
чнYлlлЕr

витрат на оплаry комунальних податку пропорцlино

площi оре}цованих.rр"мiщен", послуги з прибирання

ЙЙрri ,а "r"iз 
.йir.", о*ор iщення булiвлi та iH,

експлуатацiйнi послуги.
здiйснення невiд'смних полiпшень можJIиво тlльки у разl надан}iя

орендодавцем письмОвоi згоди на поточний та/або капiтальний ремонт

орендовalного майна, як це передбачено чинним законодавством,

сiрa"лuр здiйснюе стрtlхувtlння об'екry оренди на користь

балансоутримувача.
Оренднi канiкули - не передбаченi.

ореFци lийна

Обмеження щодо
цiльового пtlизначення

об'екта ореrци,
встiIновленt вiдповiдно

irозмф мiнiмшtьного кроку пiдвищення cTapToвoi орендноi плати для:

кцiону -45,I8

IнформачЙ про

умови, на яких
проводить(]я аукцlон

Iнформачiя про
аукцlон

Продовження таблиru

ббЪ-т оренди й вiдноситься до пам'яток культурноi спадщини, щоЙно

виявлених об' eKTiB культурноi спадхдини

е дню

Електронний аукцlон вiдбуваеться в електр( торговiй систеtпi

держЕrвне пlдприсмст"о пПрозорро.Пролаясl)) через авторизованi електроннl

майданчики.
спосiб проведення аукцlону: електронний аукцlон на продовження

договору оренди.

щата Ti час аукцiону визначаються на електронному маиданчику,

ччa .rро"aлення.аукцlону встановлюеться електронною торговою системою

:штоматично вlдповlдно до вимог Порядку проведення електронних

ауr<чiонiв.
Iiiнцевий строк поданнJI зzlяви на участь в електронному аукцlонl та

електронному аукцiонi iз зниженням cTapToBoi цiни встановлюсться

електронноюторгоВоюсисТемоюДлякох(ногоелектронноГоаУкцlонУ
окремо в промlжку часу з 19 години 30 хвилин до 20 години 30 )GиJIин дня,

Crpon оренди: 2 роки 364 днi
Стартова орендна плата для:
- першого електронного аукчiону - 4 518,45 грн, (без ypaxyB*"].IPJ:
opittdHa плаmа вrrr,почu,1о rш пiс)сmавi залtuuлково| балаttсовоi' варlilосml

сюlаdае 4 5lB,45 zpH. без ypal},BattHя llдЬ

об'скт оренди може бути використаний орендарем з метою визначеною

договорi оренди, який продовжусться, а саме: розмlщення перукарнl,



Продовlкення таблицi

Пункttt<lлl l17 Поряdку переdачi в

.\lailla переОбачено, u|о роз.uiр ?ар

BidttoBidHo do tty,HKmy 58 цьоzо
сплачус zapaHmitittul'l внесок у ро
плаmu за оёuн лtiсяць 4 5 ]8,15 : 2 :
Розмiр гарантiйного внеску (потен

Пункmом 58 Поряdку tлереdачi в

лtаt'tttа зазначено, що у разl ко.цu спl

пidсmавi балансовоi' варmосmi об'с
пlа Jvtа€ вttзначену lulolt|y, розfullр
1,1lл яхом засmосу(jання rРорлtулl!, вltзн

5 в, . <Il о р.л.t у: l а р оз рах), l t K)l р () злl l Рr' ?

г,: r *'ii

i)e Гв - рtlзмiр zаранmiйноzо Brlecry;

П м -,prrr*,,,rioBt tti .lt i tt i.,t |yлt, всl?л ан овле н uti 0ля ttралl е зdаm l п ж

осiб lta l сiчttя Kijl,teHdallHo?O року, в якоrtу зditiснюсmься

розрахуllок;
ас роз,лti ру сmавкчl оре HdHoi' llilaпt,ll

opeHOtt.

i']2*21,50- 2 б67,08
гарантiйного внеску не може бути
встановленi д-lrя працездатних ос i б

у злiйснюеться розрахунок для буль-

жно вlд мlсця розташувzlння
2,00 грн).
ермiни та в порядку, що визначенl
oi торговоi системtt державне

50,00 грн (vidHo Закону YKpai'Hu

ь н о 2 о .+,t att tta > ре сс п t рац i tiltl tli в н е с о к -

tt o| за7ло бi mн oi' пitallllt, Bcltrat,I 0 al е н о i'

ом покрокового зниження cтapToBol
я цiнових пропозишiй - 99.

оренди в
BiH бере
яка с не

Вимоги до орендаря @
визнаtIеним статтею
k.lплtп{я пьногlr майна>) -

повинен вщповцати вимогам до
4 Закону Украiни <Про оренду

осоои орендаря,
держzlвного та

.Щокумен,ги, якt
розмiщуе (завантах<уе)
УчаснЙк в_електроннiй

торговlи оистемl
державного

пlдприсмства
кПрозорро. Пр.одажt>

для учаtстt в
електронни]х торгах з
оренлЙ майrtа на.етапi

подачt з€lкрит,их цlнови>
пропозицiй тобто. до

елекюонного аукцtонy)

щля участi в aykuioHi потенцtйний орендар мас подати Дtl сJltrкlputtгlul

торговоi системи документи, визначенi статтею 1З Закону Украiни

utiро ор.rДу деря(авного та комунitJIьного майна>,

Вiд.,оuiдаlr"пi.iо за достовiрнiсть поданих документiв несе за,Iвник,



Вимоги до оформлення
MeHTiB, якl повин

надати Учасник д-гlя

участiв електrронних
торгilх елекц)онноl
торговоi сиOтеми

державного
пiдприемс:тва

Додаткова iнфlормацlя

Технiчнi реквiзити
оголошення

KoHTaKTHi данi (номер

телефону i адреса

електронно,i пошти)
працiв;ника

балансоутриlиувача для
звернен,ь про

ознайом;lення з

4 Продовження табтrrrцi

повI{нн1
торговоl

електронних торгiв

ilдпо"iдurи вимогам, встановленим адмiнiстратором електронноl

системи державного пiдприемства <прозорро, Продажl),

Реквiзити pilxyнKlB

"rb.on 
та забезпечувальний депозит, що визначенi за резуль*]_"y1_1уil1-:::

у po.ripu" та по 
- 

ДОГОВОРУ "P9il1_,YiI11:
ъпчбпiпЬ"urо.о " 

В оренДуу ВlдПоВlДностI

;;,й;ыrsоп орендодавцему проектl

Реквiзити paxyнKlB опе _-ллл*л.-;},,.,,,- DUА.иlР
;;;;';;rБ;"iй;;, орендарями гарантlиних,га реестрацiйних BHecKlB

iHicTpaTopa, на якiй зазначенl
. sale/info/elektronni-m aj danchiki-ets-

с перерахування
на казначейськi рахунки за

такими реквlзитами.
в нацiональн it"l валютi :

в MtcTi Кисвi державна qдмiнiстрацiя
038000077766
ачейська служба Украiни, м, Киiв

Призначення платежу: для перерахування реестраuiйного та гарантiйного

мzlють

0 до 16:00 з

понедiлка по п'ятницю забезпечуе балансоутримувач кП <Керуюча
дл,,- , Пдпцqqсlкпгa! пяйонV

м. Киева>

Контактна особа: Сокур Вапентина,Щмитрiвна
Тел О67 555 45 52; (0аа) 54639 17,

Керiвник ольга MAIIKIBCЬKA



ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження .Щеснянськоi районноi
в MicTi Киевi державноi алмiнiстрачii
biCC Ьеll бis lМ4Ns al,,6

ОГОЛОШЕННЯ
про проведення електронного аукцiону на продовження договору оренди

нежитловtlх прлrмiщень, що знаходяться за адресою: вул, Марини Щветаевоi, 8

плrэщею 2,

Загальна
кв80 м.

ацiя
Орендодавець ,Д,еснянська районна в MicTi Киевi

374 I 5088, мiсцезнаходх(ення : проспект
02225, тел. (044) 546-20-7l,, e-mail: vkvO

державна адмiнiстрацiя, код еДРПОУ
Володимира Ммковського, 29, MicTo Киiв,
)(r?,ukr.net

Ба-гrансоутримувач КП <<Керуюrlа компанiя з обслуговування житлового фо.rду .ЩеСнянСЬКОГО

району *. К"еrоо, кол С[РПОУ 396О5452, алреса: вул_ Миколи ЗакревськогО, бУД.

i5, ,. Киiв, iндекс О22|7, тел. (044) 546 39 7'7, e-mail: vdsokur@ukr.net;

ivchenkol kr.net
Iнформачiя про
чинний договiр

оренди, строк яког,о
зilкlнчуеться

Фiзична особа-пiдприсмець Биковськrлй Вя.lеслав ВолодимировиlI - чинний
орендар.
.Щоговiр оренди N9 1137 вiд26.12.2018
Строк оренди: 2 роки 364 днi
.Щата закiнчення догов ору,. 24.09.202L
чинний орендар мае перевtuкне право на продовження договору оренди Ns l l37 вiд
26.L2.2oilb, яке реалiзусться шляхом участi в аукцiонi на продовження договору
оренди вцповiдно до умов пункту 149 Порядку передачl в оренду державного та
*Ьrуrаrr""ого мйна, затвердженого пост:lновою Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiл
03.0Ъ.2020 ]Ф 483 <.Щеякi .,"iarrrr" оренди державного та комунального мйнn> (дапi

- Порялок)
якщо перемо}кцем став iнший учасник електронного аукцlону, договlр з чинним
ооендаDем пDипиняеться ч зв'язку iз закiнченням строку, на який його укладено.

Iнформацiя про об'скт оренди
Iнформачiя про
об'ект ореrци

@oдитЬсязaадpeсoю:вул.МapиниI{встaeвoi,8,м'Киiв
Загальна площа: 22,80 кв м.
Корисна площа: 22,80 кв. м.

Частина непитловоi булiвлi, перший поверх.
Тип об'екта: нежитловi примiщення.
Вхiд в примiщення заг:}льний. Стiни, фуrдаме"r, перекритгя в задовlльному cTaнl,

фiзичниЙ знос вiдповiдае TepMiHy експлуатацii будiвлi. Технiчний стан об'скта
задовiльний, в HMBHocTi системи електропостачаннlI, теплопостачання,
водопостачання та каналiзацii.
Об'ект оренди не мае окремих особових paxyHKiB, вiдкритих постачiшьниками
комунЕlльних посJryг.
Поверховий план та фотографiчнi зображення об'скта додаються в окремому файлi
в ЕТС.
В податковiй заставi перебувае вiд 12.12,2008 }lЪ 553

BapTicTb об'екта
оренди

lнформацш про
HtЦBHlcTb рlшень про

" проведення
lнвестицrиного

Kol{Kypcy або прс,
вкJIючення оо екта до
перелiку мйна, ш,о...

пцлягае приватизацll---ЪФормаПй про -
_ отримання
оirлансоутримувачlэм
пог()дження органу

чпDавлlння

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

Не потребуе

c,IpoK оренди та
графlк

Еtикористання
оЬ'скта

2 роки 364 днi



Об'ект оренди не вlдноситься до пам
об'ектiв культурноi спадщини

ПродовNсення таблицi

Ъток кульryрноi спадщини, щойно виявленIжпро те,
що о(]'ектом орендLr

е пам'ятка
l<ультурноi

спадщини, щойно
виявлений об'ект

культурноl
спаJlщини чи його

частина
Iнформачiя про

цlльове призначення
об'екта

Проект договору

IнсРормацй про
аукцlон

Умови оренди
майна

Додатковi умови
оренди мйна

мацiя п

Електронний аукчiон вiдбуваеться в електроннlй орговiй системi державне
пiдпрЙемство кПрозорро.Пролажi> через авторизованi електроннiмайданчики.
спосiб проведення аукцiону: електронний аукцtон на продовх(ення договору оренди,

.Щатата час аукцiону визначаються на електронному майданчику.
час проведення аукцlону встilновлюеться електронною торговою 

" 
си.стемою

автоматично вtдповiдно до вимог Порядку проведення електронних аукцlонlв.
кiнцевий .gтрок подання змви на участь в електронному аукцlонl та електронному
аукцiонi iз зних(енням стартовоi цlни встановлюсться електронною торговою
системою дпя кожного електронного аукцiону окремо в промiжку часу з 19 години
30 хвилин до 20 години 30 хвилин дня, що передуе дню проведеннJI електРОНнОГО

Можливiсть передачi об'екта в суборегrлу не передбачаеться.
Орендар вiдшкодовуе Балансоутримувачу витрати пов'язанi зi сплатою витрат на
оплату комун€rльних послуг, земельного податку пропорчiйно площi орендовalних
примlщень, електропостачання, послуги з прибирання територii та вивiз смiтгя,
охорона територll прlамiщення булiвлi та iH. експлуатачiйнi послуги.
ЗдiЙснення невiд'смних полiпшень можJ]иво тiльки у разi надання орендодавцем
письмовоi згоди на поточний таlабо капiтмьний ремонт орендованого мЙна" як це
передбачено чинним законодавством,
Орендар здiйснюе страхування об'скту оренди на користь балансоутримувача"

канiкyли - не передбаченi
обмеження щодо

оЕlого призначенн
об'екта оренди,

]]стtlновленl
вiдповйно до п, 2')

Iнформачiя про

упdови, на яких
провOдиться аукцlон

Об'ект оренди вйповiдно до абзацу l1 гryнкту 29 Порядлсу неможJIиво
призначенням, 9KplM визначеноговикористовувати за будь-яким цiльовим

договором оренди вlд26.12.2018 ЛЪ l lЗ7 - р< мlщення перукарнl.

.щодаеться до оголошення про передачу нерухомого майна в оренду в окремому

файrлi в ЕТС

Строк оренди: 2 роки 364 днi
Стартова орендна плата для:
- першого електонного аукчiону _ 4 500,66 грн, (без урilхувzlння пш);
Оренdш пцапli вtlы|ачена на пidctttaBi залuulковоi' баtаtlсово| варmосmi склаOае
4500,66 zpt,t. без

Об'ект оренди може бути використаний орендарем з м тою визначеною у логоворi
оренди, який продов)куеться, а саме: розшщення перукарнl.

Особа, яка мае HaMip взяти участь в електонному аукцiонi, сплачус ресстрацtйний
та гарантiйний внески для набуття статусу учасника.
Розмiр мiнiмального кроку пiдвищення cTapтoBoi орендноi плати для:
-аукцiону -45,00 грн. (l%);
Розмiр гарантiйноfо внеску (чинний ореrrдар). 2 250,ЗЗ грн.

Пункпtом l47 Поряdку переdачi в оренdу depucaBrttlzo mа колlуллсulьноzо Matilta
переdбаченсl, ulcl рсlзлtiр eapaHmiiiHoeo внеску всmанов.пюеmьсrt BiOпclBii)Ho dcl

пункmу 58 цьоzсl Поряdку, крiлt чuннсlео opeHс)apl\ якttй сllлачу€ z,allaHпtiйHltй

внесок у розмiрi половttлtu сmарпrовоi' оренOпоI плаmil за оduн мiсяtlь
4500,66 : 2 :2 250,33zpH.
Розмiр гарантiйного внеску (потеrrцiйний орендар): 4 962,00 грн,

Пункmом 58 Поряtку переdачi в opeHdy dерлrcавноzо mа ко]чlунальноzо MattHa

зазначелlо, tl|o у разi колu спшрmова оренOна пллапла вItзltачеilа tta ttiOcmaBi



бcuattcclBcll'Ballmocпti об'с:кпtа opeHi)tt, u|о с Hepyo.folll-M \t(IliHoM mа,l|а€ вчзначену

пло1l|у, розмiр zapaHпliiiHo?o внеску вllзнача(:пlьсяltLпж()лl засmосування c|opлty1tt,

бItзItачеllоi; у tt_vHKmi 5 8-1 Поряс)ку,

5 8.' . Ф op.+t yi l а розр аху l l к), р о,з1l l р), z аlлш t m i Й tl о2 о в lte с к_у :

г 5 [1r,r х 0,1] ё

"=-п-

с)е ]'в - роз-+tiр zapaHtltiйпoeo Bllecty"
Пл,t - npo,iunrioBttti .utitti.+ty,t, urino,uu,ettttti d-ltя працезdаllt't1tх осiб tш l

сirtня kctitettoapHozo року, в якому ,зdiйспtосmься розрqхунок;

0, t 2 - non,liiJi,,:1iun ,' uц' Biiпobioac: poiMipy cma(tкll clpeHOtttli' rшсtmu ( l 2

вidсопtкiв);
ý - зL7?сLпllна пл01l|сt об'е:кпtа clpeHdu,

При цьомч в не може бvтlt

меншлrм. Hix< атних осiб на l

сi.tня каJIенд для будь-яких

об'ектiв орендtl незaшежно вlд мlсця розташування
d ii Пфёку 2181,00 zpH,*2,0 = 19б2,00 zpy| I tttл nL,
iара"riИi иri'внесок сплаtIуеться у т_епмiни 

11_ з порядку, що визначенl

,регламентом роботи елекгронноi торговоi системи державне

| -:-----^"^--^ "TJnnc^nnn Прола>к-l> лл /__j).--, .),-,.^,,,,

"".*у: 
650,00 грн (зzidно Закону

о?о .I4 al.-l l la D ресспt 1 
lat 1 ititlt tti Bl,rccoK

i' п.lattttt, вспlаllовле,tо| спtанолц на

(6500,00 zlлt*O.1 650,00 zp).
i(u.'"*'ar"'*poKiB аукЦiону-за методоМ покроковоголзниження c'ap'oBol орендноl

плати та подaulьшого подання цlнових пр lпозичiй - 99,

чинний орендар мае переважне право на продовження договору оренди в ходl

аукцiону 
"u 

.,роло"",е"н" догоuору оренди за умови, 
:що_ 

BiH бере r:Т]::_:il"Ч
uупчiо"i ,u aробr" закритУ цiнову пропозицiю, яка е не меншою, нlж розмlр c'apToBol

[пати.
потенцiйний орендар повинен вlдповlдати вимогам до соби орендаря, ви_значеним

cTaTTeIo 4 Закону Украiни <Про оренду дер)кавного та комун€L]-Iьного маин€D).

С|КУМеНТИ, ЯКl

розмlщуе

кПрозор|lо- Пр.олажi>
для участI в

електронних торгах. з.

оренди майна на еталl

.по,цачl зilкритих._
цlнових пропозицlи

до електроннс)г

оформлення 
.

документlв, якl
повинен надати

Учасник для участl в
електронних торгtlх
елек-гронноi торговоi
системи державного

пцприемства

Вимсlги до орендаря

Щокументи, що подаються .учасниками
вимогам, встановленим адмlнlстратором
пiдприемства кПрозорро. Пролажi>.

електронних торгiв
електронноi торговоi

Продовжсння таблицi

повиннi вiдповiдати
системи державного



Продовження таблицi

.Щlэдаткова
iнl}ормачiя

Реквiзити pzlxyнKtB

Технiчнi реквiзити
оголошення

KorrTaГTHi данi (номtэр
телеlфону i адреса

елекlронноi пошти)
працlвника

бала+соутримувачil
для звернень про
ознйомлення з

об'ектом

Керiвник апарату

сплатI{ти авансовий внесо.к та

т, щО визна,Iенi за результатами аукцlону _у "розмlр:ж 
та

проектом договору оренди .майнц опублiкованого в

майна в оренду у uiд"о"iд"остi до пункту 150 Порядку, на

рахунок, зазначений орендодавцем у проектl такого договору,

KiB, вiдкритих для сплати

_^-_,,,,iiiчl,iлй ппенпапями гаDантiЙних та реестрацlиних BHecKlB За ПОСИЛаННЯМ

Код згiдно з еЩРПОУ 3'l4l )UUU 
ттtd лАа.тпя,,,iйного ..а гаоантiйного внескlв

зниженням cTapToBol цlни та аукцiоном за методом покрокового зниження стартогсl

цiни та подальшого подання цiнових пропозичiй (20-з5 календарних днlв з дати

оприлЮднеНняоГоЛошенНяелектронноЮторгоВоюсистеМоюпропереДаЧУмйнав

ъо^.,|#}""илання на веб-сторiнку адмiнiстратор4 на якtй е посилання в алфавiтному

;н;il";*'".Ъ-.rооr"п' операторlВ електронног., мйданчика, якl мають
i':P]iY-^::-^":; -;-i^l,i^u*^",j;-,.,,,,i,lanchiki-ets-orozoгroprodazhi-cbd2,

ольга MAIIIKIBCЬKA

понедiлка

ансоутр1.IмувачКП <<Керую гОвУваННя

житлового фонду .д,еснянського рйону м, Киева>

Контактна особа: Сокур Ва-пентина Щмитрiвна
Тел.067 555 45 52; (0аа) 546З9 |7,



ЗАТВЕРД)I(ЕНО

Розпорядження,Щеснянськоi районноi

ОГОЛОШЕННЯ
про проведенпя е.пектронного аукцiону на продовження договору оренди

нежитлового примiщення, що за адресою: вулиця Братиславська, 3О
площею 98,00 кв. м

Загальна цiя
Оrlендодавець щеснянська районна в MicTi Кисвi державна адмiнiстрацiя, код сдрпоу

37415088, мiсцезнаходження: проспект Володtrмира Маяковського, 29, MicTo Киiв,
О2225, тел, (044) 5 46-20 -7 |, e-mai l : vkvO9@ukr. net

нсоугрI{мувач КП <Керуюча компанiя з обс.пуговування житлового фонду Щеснянського
районУ м. Кисва>>, кол €щрпоУ 39б05452, алреса: вул. Миколи Закревського,
буд. l5, м. KlriB, iндекс О2217, тел. (о44) 546 зg 17, e-mail: vdsokui@ukг.net;
огепdа l6@ukr.net.

Iнформацiя про
чинниri логовiр
оренди, строк

якого
закiнчуеться

Головне уп
товариства'
,Щоговiр оренди Ns l225 вiд 29.12 2018
Строк оренди: 2 роки 3б4 днi
,Щата закiнrlення договору: 27.09 202l
Ззтлrу .орле!{Qр_ мlе переважне право на продовження договору оренди
Ns l225 вiд29,|2.2018, яке реалiзуеться шляхом участi в аукцiонi na,rро*доu*еrн"
договору орендlr вiдповiдно до умов пункгу l49 Порядку передачi в оренлу
державного та комунаJIьного MaitHa, затвердженого постановою Кабiнету
MiHicTpiB УкраiнИ вiд 03.0б.2020 Ns 483 к!еякi питання оренди державного та
комунального MariHa> (далi - Порядок).
япщо переможцем став iнший учасник електронного аукцiону, договiр з чинним
орендарем припttнясться у зв'язкч iз закiнченням строку, на якrrй його укладено.l маl.tlя п €кт о

Iнформачiя про
об'ект оренд}r

Об'екг оренд}r знаходи
Загальна площа: 98,00
KoprlcHa площа: 98,00 кв. м

х.

ент, перекриття в задовiльному cTaHi,
uii булiвлi,

наявностl системи елекгропостачання,
теплопостаtIання, водопостачання та каналiзацii.
Об'еКг ОРенди не мае окремих особовлгх paxyHKiB, вiдкрrrтих постачiUIьниками
КОпý/нальних послуг.
Поверховилi план та
файлi в ЕТС.
в податковiйr заставi

фотографiчнi зображення об'екга додаються в окремому

перебувае вiд 20.1 l 20l4 Jф l 3126-52-25-20
BapTicTb об'екта

оренди
Залишкова балансова BapTicTb об'екта оренди cTaHoN,l на 31.05.2022 - | 934 499.04 грн
(ОдиН ьliльйоН дев'ятсоТ тридцятЬ чотирИ тисячi чотири та дев'яносто дев'ять грн. 04
коп.) грн. без ПДВ.

Iнфсрмачiя про
наявнlсть рlшень
про проведення
iнвестицiйного

конкурс\/ або про
вклюrJIення об'оста

до пеlрелiку майна,
щlЭ пIдJUIгас
приватизацii

РiШення про проведення iнвестицiйного конкурсу або про вкJIючення об'екта до
перелiку майна, ш{о пiдлягас приватItзачiI, вiлсутнi,

Не потребуе



Продовrкекня таблицi

Проlrоrований
строк оренди та

графiк
викOристання

об'екта
-ЪФрмацГб;

те, ш|о об'еюом
оренди е
пам'ятка..

2 роки 364 днi

адщини, що}"Iно

TypHoi спадщини

1 ,l _,,,,--., ?о Пппqпкv }{еМожлиВо
Iнфсlрмачiя про

.цlльове
пр]{значення

об'екга оренди
Прос:кт договору

Об'ект ОРеНДИ ВlДПОВlДно лu аu5сtцу l l lrJrr\lJ

використовуватtr за _буцол-лччy _ 
цiльовим прttзнаtIенням,

договором оренди вtд29.12.201S ]ф 1225 - розмiщення банку,

одаетося до оголошення про передаrlу нерухомого маина в

фаirлi в ЕТС

визначеного

оренду в окремому

Iнфrlрмачiя про
аукцlон

Елекгоонний аукцtон вlдоувасться в gJlgкlPunпrrl ,ур

пiлпрй.*"ruо пiIро.орро.Пilолахсi> через авторизованi електроннl маиданчики,

сп'оёiо про"едепrя аукцlону: електронний аукцiон на продовження договору

оренди.
Щата та час аукцlону РlЗ системоюЧас проведенt.ш аукцlон
автомат}lчно вlдповlдно аУКЦlОНlВ,

Кiнцевий строк п.одання заяви на у,l:ч, 
--:_.-- _л_ кцlонl та

електронНому аукчiОнi iз зниженням cтapToBoi цiни.встановлюеться електронною

торговою сItстемою для ко}кного електронного аукчiону окремо в промlжку часу з

lЬ'.од""" 30 хвилиН до 20 годинИ 30 хвилиН дня, щО переду€ дню проведенн,I

на KopllcTb балансоутримувача.

визначеною у договор1

trJttrK l UUnrt\Jr U q у Nцдчrr_J,

Строк орендI{: 2 роки jo4 дн1
я: першого електронного аукцlону
вання ПШ); ся в

к) за
1ься.

без

нсоутримувачу витрати по з1 сплатою витрат на

г, земельного податку пропорцiйно площi орендованrтх

ання, послуги з пр,б"рuп"rтериторii та вивiз смiття,

ння будiвлi та iH, експлуатацiliнi послуги,

лiпшень мо}кJlиво тiльки у разi надання орендодавцем

ий таlабо капiтальний ремонт орендованого MariHa, як

че перелбачено чt{нним законодавством,
орендар здiI-tснюе страхування об'скту орендlI
Опенлнi канiкчли - не передOачýц1_

анltй орендарем з метою

орендI{, який проЛов}куеться, Вi розмiщення банку,

Уvrови оренди
майна

-ДСвткЫЛ уrю"и
оtlенд}r маина

)бплеження щодс)
цiльового

призначення
об'екта орендtt,

t}становленl
iдповiдно до п. 2!

Пооядкч



Продовiкення таб.дицi

про
yМoB}r, на яких

проводиться
itукцlон

Особа, яка мае Haмip взяти участь в електронному аукцiонi, сплачуе реестрацiйний
та гарантiЙниЙ внески для набуггя статусу учасн}lка.
Розмiр мiнiмально_г9лкр9ку пiдвищення стартовоТ орендноi плати для :

- аукцiону - З49,ЗЗ грн. (l%);
Розмiр гарантiйного внеску (чиннlлй орендар): 1,7 466,52 грн.
Пункmо.u I17 Поряdlу trcреOачi в оренdу dер:лк,авноzо mа Ko*lyчcub.Hoeo майна
пЬреdбачено, u|о'розЙiр 2аранпliГtно2о Bшecly вспlановлюс:пtься BidttoBidHo dо
пункmу 58 tlt ozo Поряdку, Kpiлl чtлнноео оренс)аря, якutt сплачу€ zapaHmiйHtlti внесок

i розлtiрi полоаuнu сmарпtовоi' оренdноi' плапш за оduн lttiсяць
3J 933,01:2 - I7 1б(1,52 z,pH.

Розмiр гарантiйного внеску (потенцiйний орендар)z 69866,08 грн.
Пункmом 58 Поряdку переdачi в оренOу dерuсавноzо пла кол|унальноztl ,vaiiHct
зазначен(), tt1o розлtiр zаранmiйноzо внеску всmановлюеmься | p{)зlttipi cmapnttlcзcli'
оренdноi'плаmu на:
/{ва,ttiсяtli dля об'екпliв tllleHOu, llponoпoчaHuti спtрок оренDч яшв спlановumь сзii)

odHozo i)o ll'япltt 1loKiB 34 933,01*2 : 69.8бб,0Вz_llн,
Гарантiйнилi внеёок сплачуеться у термiни та в порядку, що визначенi Регламентом

роботи електронноi торговоi системлr державне пlдприемство
<Прозорро,Пролажi>.
Роiмiр'реестрацiйного внеску: б50,00 грн (заidно Зсlкону YKpai'Hu кПро оренdУ
i)ерж,авiо?_о пlа KouQ)HaпbHclecl лtаtiна)) ре€сmраtliйнtlй внесок 1у]vла кtluшliВ У
розмцлi 0,] лtiнiмсrцьно| зарtлбiпшсli' tшаmu, всmанов.ценtl| сmано.\,t на ] сiчнЯ
поmочноzо року (6500,00 zpH*O,1 - б50,00 zpH),

Кiлькiсть KpoKiB ayKuioHy за методом покрокового зниження стартовоТ орендноi
платt{ та подальшого подання цiнових пропозицiй - 99.
Чrtнниli орендар мас переважне право на продовження договору оренди в ходl
аукцiону на продовх(ення договору орендtr за умови, що BiH бере участь в такому
аукцiонi та зробив закриту цiнову пропозицiю, яка е не меншою, нiж розмiр

во1 о i плтгrr.
Потенцiйний орендар п винен вiдповiдати вимогам до особи орендаря,
визначеним статтею 4 Закону Украiни <Про оренду державного та комунiurьноГО

!,ля участi в ayKuioHi потенцiйний орендар мае подати до електронноi торговоI
системлl документи, визначенi статтею l3 Закону УкраТни <Про оренду
державного та комунаJIьного MatlHo.
Вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть поданих документiв несе заявник,

,Щокументи, що подаються учаснtrками електронних торгiв повлrннi вiдповiдати
вимогам, встановленlrм адмiнiстратором електронноi торговоi сltстеми

державного пiдприемства (прозорро.продажi)

електронних торгах
з оренди плайна на

еlапi подачi
закритих цlнових

пропозицiй тобто до
електронного

[}имоги до
оформлення

докуплентiв, якi
повинен надати

часник для участl
електронних торгах

Hol торгово
систеN{и дерх(авного

пl,цприемства



продовжсrrня табдицi

До укладенн
електронного аукцiону зобов'язанrrй сплатити авансовий внесок тазаоезпечувальнltl'i депозIrт, що визнаI{енi за р";у;;;;;"ми.аукцiону у розмiрах тапорядку' передбаченtrх проектом договору оренди MaliHa, опублiковаrrого воГолошеннi про передачу майна в оренду у'u;лпЬuiйостi до nyn*"y 150 Порядку,

акого договопч

киевi державна алмiнiстрацiя
077766

ька слуя<ба Украiни, м Киiв

HrI ресстрацil-rного та гарантiйного
тrэхнiчнi

ре;квiзитrr
огоJIошення

в
якi

П О Н еДiЛ Ка ПО п' ятн ицю з абез п. 
"r. ;;."J;Ё; #;.Т Х.i :,|:r,?:i: i;" f'offобслуговування житлового фо"оу Д""нянського району м. KrreBa>

Контактна особа: C9Iyp Валентина,Щмитрiвна
Тел. 067 555 45 52: QаЦ 546 Зg 17. 

-

,4rе ольга MAIIIKIBCЬKA
Керirlник а

4



ОГОЛОШЕНIUI
про про*едення електронного аукцiону на продовження договору орендинежитлоЕlого примiщення, що за адресою: вулиця Академiка Кур.rurБuu ,istзтплощею l08,00 кв. м.

орендодавець

алансоутр}rмувч

ацlя про
чиrrний логовiр
ОРi9НДИ, СТРОК

якого
закiнчуеться днi

27.09.2021
реважне право на продовження договору оренди

договору оренд}l вiдгlовi Довження
ДеРЖаВного та комунал В ОРеНДУ
MiHicTpiB YKpaiHlr uii oJ Кабiнету
комунального майна) (дал ННЯ ОРеНДИ Державного ,га

япщо переможцеп,r став irr аукцiону, договiр з tlинним

Рilшеншя
перелiку

про проведення iнвестицiино.о кйкурсу 
а_--_-

MaI"rHa, ЩО пiдлягае приватиЗачiТ, вЙЁуrпi_
про включення 'ект,а до

tнвес.гицiйного
КОнку[lсч або про

вкJIю(Iен]]я об'екта до
перелlк1|,майна, що

зацll
нфорrrацiя пlю

отрlrмання
балансоутри\.{увачем
погоджсння орган},

загальна i

дrr (I\e|.lylt1.1a кОмпаlliя
району м. KlteBa>>, код С

SlАrliьё"#:iъl 
ilrдекс 

-022 
l 7, тел (044)-ilаъ-, i]ъ_,.it"iji,Jii,йil".i?;

Uo,eKT о
м. KlriB

х.

т, перекриття в задовiльному cTaHi,
i булiвлi.

наявностi сtlстеми електропостачання,
алiзацii.

комунальнIiх Ilослуг, х paxyHKiB, вiдкритrrх постачальниками

ff"Жl;Н+Ё. 
nnun Ъа фОТОГРафiчнi зоброкення об'екга додаються в окремому

Р податковir."l зQставi пе в,ас вiд 2_0_ 1_!_ L0l4 j\b 1З126-52-25-2О
]tlч[оuа балансовГЪаБйть -ЪТ
171^767,6о грtl _(!ца мi;;йо;; с;;н. б0 коц.) грЪ Оёз П

'qKTa оренди станом на-JГ052О2l
СlМДеСят одна т}lсяча ciMcoT шiстдесят

rнQоt)i\{ацш про
HarlBнlcTb рlшень про



Продовження таблицi

рс)понован}lй 2 роки
строк оренди та

графiк
використання

об'екга

те, цlо об'екгом
оренд,и е пам'ятка

культурноl
спадщини, щойно
вrrяв-пений об'скт

культурноl
спадшjtини ч}r його

частина

цiя про культурноi спадщини, щоl"{новиявлених об'екriв культурноi спадщини

Електронний аукцiон Bi

цlдприсмство кпрозорро. Г
спосiб проведення аукцiону. електронний аукцiон на продовження договоруоренди.

ектронному майданчику
ься електронною торговою системою
ку проведення електронних аукцiонiв,
часть в електронному ayKuioHi таям стартовоi цiни встановлю€:ться

::::ry: :: :]ip i:"::_ :-l]:1.уою для кожJlо го електр о нно го ау кцiону окр ем о в\ _л___ .л ---- --_--. ч вJ\чrчltJ vNPvLvrU бпромtжку часу з 19 годинлt 30 хвилин до 20 годин}r З0 *""n"" дня, що передуе
дню проведення електронного аукцiону.

Iнформацiя про

Iнформацiя проБкцiон

договором ореIlди вiд 29.1 2 2018 Nq 1228 - роiriще,r*r" банку.

Щодаеться до оюлошення про передачу нерухомого майна в оренду в окремомуйлi в ЕТС

Iнформачiя про
аУкцiон

Умови оренд}r Строк оренлиI2lокlr 364lЙ
LTapToBa орендна плата для:- першого електронного аукцiону - 47 026,зО грн. (без урахуванняПДВ);
(Пункmом l1б Поряdку вксlзано, u|о
,порлt0 ку, пере dбаче HOI|rl llyq Kmo.,1 5 2
?а OcmaчHlo .wtiсячну оренdну ппаmу, вспt
,()tlorrA,n ,-n' -,.,.^- л---.,-.. ]

додатковi умови
оренди майна

J.,_rv,l\JrrlDlwrD Ilgрgлсlчl uu cKla ts gуUоренДУ Не ПеРеДОача€тЬСя.

]T:gl""y: :i ::yт: :, :1 y 11xj:j :] 
. liчу л"лОл : Ф флф+ч :lЙ l q з д о го в о р о м п р оFrадання послуг з оцiнки майна вiд l5.06.202l Nc нвпкДЙов-аl()рендар вiдшкодовус Балансоутримуваt у витрати пов'"iiнi зi сплатою витрат наоллату комунальн}rх послуг, земельного податку пропорчiйно площi

:]!:l1о".1"их примiщень, електропостачанtш, послу.п. .'пр,rdф;;;;;р"rорiiЙ
ii :Н,:У,'Зr.::Р_Ч: "u 

ТеР ИТОРiТ прlrмiщення булiвлi та iH. експлуатачi ;HI по.пу.".
-rдlиснення невlд'емних полiпшень можJIиво тiльки у разi надання ор.rдодu"цa,rrисьмовоi згоди на поточний таlабо капiтальниИ рейонт орендованого MariHa, як
uе перелбачено чинним законодавством
ррендар здiйснюе страхування об'екту оренди на користь балансоугримувача.()ренднi канiкули - не пЬредбаченi,

цiльового
ризначення об'ект
рендl{, встановленi
вiдповiдно до п, 29

призначення
об'еlсга оDенп



Продовження таблицi

Iнформачiя про
умови, наяких
п[,оводиться

аукцlон

ДОк,rм."r"-
р()змlщуе

(завантажуе)
У,rасник в

елекцrоннiй торговiй
системl державного

пцприемства
<<Прозоlrро.Прода",i,,

длJt \частl в
електроЕних торгах з

л,Iаина на етапl
.подачi закритLtх

цlновиl( пропозицiй
тобто до

електронного
ачкцl

N{оги до
офорлллення

докl,л,лентiв, якi
повиt{ен надати

Учасник для ylacTi в
електронних торгах

електроItноi торговоi
системи державного

пцп]рисN,Iства

cTapToBoi орендноi плати для:

ндар): 2з 5|з,15 грн.
dерэtсаrlноzо mа KovrlшcL|lbltoeo Mai)Ha

внеску вспtановлю€пlься BidпclBidHcl dcl
о _оренdсlря, якutl спцачус eapaHmiitHuti
oi' opeHOHoi' плаmu за clOiH .тtiс,яць

й орендар): 94 052,б0 грн.
dep:ltcaBHclzo mа ко.L|унсL| ьно?-о .пlайна

ку всmанОв_цюсmься у розлtiрi cmapпltlBcli

сmрок сlренdu якuх сmанослmtь clii)
. ?|)н.

ермlни та в порядку, що визначенi
i торговоi системи державне

Hcl Закону YKpai'Htt кПрсl оренdу
ttiliHltl1 Rнеспrl -.г:.,ча коimiв 

-у

UcoOц яка мае Haмip взяти
реестрацiЙ ниЙ та гарантiЙниЙ вне

Ll...o уJу,,пr!уrLL,юпlrI 5LlpUUlrПHUl На ] СiЧНЯlюпюч.но?о року ((1500,00 zрн+0,1 : б5
кlлькlсть KpoKIB аукцlону за методом Boi оренлноi

овженнrI дого.ворJ оренди в ходi
уМОви, що BlH Оере уча,сть в

:чiliний орендар повинен вlдповцатлl вt{могам доtЧениМ статтею 4 Законч Укпяi'ни rrПпп лпрцп\, п. п\,/оDrrл

ЛЛЯ УЧаСТl в аукцIонi потенцiйни _
систёми локуlиенти, визначенi статтею l3 Зако :1"":l
держаR.ного та комунального MaI"{Ha) ''LLAJ
Вiдповiдальнiсть зi лос.о"iрllir" подапих д KyMeHTiB несе заJIвнIlк.

,Цо укладЪiня договор
переможець електронного аукцiону зобс
:заЬезпечувальний депозит, що влlзначенi за результатами аукцiону у розмiра.х та

оГолош eHHi про перелгlу MalirHa в оренду у'йл"о "й;.;й ;у;;у ;;ый Ь;йу,]14_р9дуц9д_зазначенrrr] оре i такого договоDч,

долаткова
iнфrlрмачiя



Керiвник апарату

продовження таб.пицi

ольга МАШкIВСЬКА

Реквi:зити рац,"кЬ PeKBi
лппбф,r 

----:;

енла
л_л _iенДа реcтoplHKy
y"niu- 'h ifi

_r."1о. перерахуваннrI реестрацi Гrного
Kl рахунки за такими реквiзЙтами:

ýlt j державна адмiнiстрацiя
077766

ька служба Украiни, м. Киiв

ння реестрацiйного та гарантiйного
Технiчнi

рс)квlзити
оголошення

Перi
аукц т2п.гпрп,r. rr. цiни,
зниження cTaDToBoT ,,i-" ]1р:ол"_о"'_,u,lТ1:'_1У_lцiоном За МеТодом покроковогоз н иже ння старто в oi цi ни та' n одu, 

" 
йБ." -r;'о;;;;;# 

#' ;fr#J:,I,rr" t; Б:r;
iu оголошення електронною торгOвою

н HicTpaTopa, на якiй е посилання Rе посиланнrI в-:-т*--1.^,. ,,1 .,,vуллК! п4 вýO-с.горlнки 
""J;;U"l ,---^-- tикЕt, якi

пa\црпtпио пл -)---_---_ _понедiлка по п'ятницю заоезпечуе Ьалансоутримувааr Кп ккеруюча ;rl:#;обслуговування *"rrо"о.о о""дi ДЪ.нrIнського patioHy м. Киева>
Контактна особа: СgIуt Валентина .ЩмитрiвнаТел 067 555 45 52., р4Ц 54б i9'li- ^

KoHTaKTБaHi
(номер, телефону i

адреса електронноi

_пошти працiвнlrка
оалансс,УтрIlМУваЧа
для звернень про
ознайомлення з



ОГОЛОШЕННЯ
про прOведення електронного аукцiону на продовження договору орендинежит.lтов}lх примiщень, що знаходятьсялза адресою: вулиця Мiлютенка, 3,п зб.30llлощею

т""' "л-.
мкв

орендодавець

|4.02 2020
l
7 02.2022
ажне право на продовження договору оренди

договору оренди вiдповiд l

ержавного та комунального

кцlону, логовiр з чинним

Фiзпчна осойБйпБисмец"
орендар.

БаланtБутримувач__-__-

lнфоllмачiя про
чинний логовiр
оренди, строк

якогозакlнчусться

rн9<lрмацiя
прооб'ект

оI)еrци

lB
ic.
|к
l11
lB
в

я;
(ш

Варгiсть
с,б'скта

_оренди
lcтcoT вlсIмдесяТ трIсяч чотириста сорок одна грн.

Iнформtщiя про
HzцBHlcTb рlшень про

провеiцення
нвестиlliйного

конкурсу або про
включення об'екта

доперелlку майна, що
пцля|ас приватизацii

rнQормацlя про
отримання

балансоуц)имуваче
мпогол)кення

органу управлiнrrя ]

Рlшення прЫйБББле""о i lT,
ПtЭрелiку MaliHi, ,tо.,iдr,r.а;;;;;;;.ffifffiJ;.?.аОО_ ПРО ВКJIЮ.IеННя об'ектадо

Не потребуЪ



Продовжсння таблzrцi
Пропонований -

строкоренди та
гра(liк

використаннrI
об'екта

2 роки 364 днi

ект оренди не вiлност.lтьсо
lнформацБ про тсГ

що об'ектом оренди
епам'ятка
кульryрноi

сп4цщини, щойно
виявлений об'ект

культурноi
спадщини

чи його частина

виявлених об'сктiв культурноi. спадщиri^ 
KyJlb lyp'ot спадщини, щойно

IнQlормацiя про
цrльове

призначення
об'екта оDенли

Проект дйБ;Б про передачу нерухомого йrй в оренду l]

I lrhп
IHdlopMaЙ

оренди. ону: електронний аукцiон на продовження договор

майданчику"
ОННОЮ ТОРГОВОЮСИСТеМОIi
ня електроннихаукцiонiв.

аукцiонiiззниженняrr,l:ffi ;;Н';i#"":fi fi*ЖlТJ"*.::lЪ'#ff ЪЖ*системою для кожного електронного аукцiоrу о*р"rоЪ-.роrr*пу часу з l 9 годинl
ii;:Ж" ДО 20 ГОДИНИ ЗО ХВили" оЙ*о передуе дню проведення електронног(

про
аукцlон

te

у

о

Умови орЪнди ЙiИна Стро
LTapToBa орендна плата для:

онного ayKuioHy - б S0!]42 грн. (без урirхув:lння ПДВ); OpeHdHatta пidспшВi бацаttсоВоi' варmосmi с-юшdЬе б 804,42 ерн. без
.Щодеrтковi -умовиоренди

MaiiHa

здiйснення невiд'емних полiпшень можJIиво тiл.ьки у разi над:rння орендод€lвцем
rпtтальний ремонт орендованого майна, як

е}rди на користь балrансоутримувача.
Обмеження щодо

ЦIЛЬОВОГО
призначенюIоб'екта

оренди,
встановленl

вiдповiдно до п. 29
Псlрядку

об'е
договорl оренди, який продовжуеться, а саме: розмiщення складу

IнформЙБпро
yMoBI,I, на яких

проводиться
аукцlон ня cTapToBoi орендноi плати для:



Продовжсння табллlцi

'О пlа коJllунсилrно?о .rylaii наl Ll кUлlу н cul l, н о ? о .\,l a|i н ао Blrcc{y всmанов.пюепlься BidttoBiOHo
чllнltо?о оренdаря, якut| слlllачу€

СПшрп?овоi; оренdноi. ttлапltt за оditн

тпlолl

ltaBi
о е Hepyx()MllM .MaIiHo.4.| mcL\i'le
Bl lecty вllзначаеm ься uu!rх()м
Kmi 5В-] Поряdку.
lllilo?o B1,1ecKr,:

г 5Пlilx0.1]
l в - '-- ,- (

1] " У'

dе I'B - Роз.lliр zc:l1lctttmitttto?o Bttp(,rl.!.

t ll t l(l -lt е н l t i t dл я п рсп1 е з dапtнt t х rl с i (i tt а
к lMy з di й с н н.) с,пt ься р оч)аху н о к,.
з-1.1lру сп?авкll tlpeHOHcl| п.паmu ( ! 2

Hit.t.
*36,30:J503.02

LI цьчму в очдь-якомч випадкч розйй'-гао;;;"iй." внескч не мож
r #" i. н х 

y; :,т":"": л1rл1l,а1: :,,] - i 

" 
й r r. ;;;;Ёнi для пD ацездат HI,I

v v <,Ilп,,/,

ермiни та в порядку, що визначенi
oBoi сIlстеми лержавне пiдприемство

YKpaiittt n Прuцлен0),
с'ок сулtа KotttпtiB 1,' спlаном на l сiчня

плати та ToBoi opeHllHoi
Чинний
аукчiону оренди в ходi
аукцiонl часть в такOму

имоги,цо орендаря Поrенцййрйдар=
визначеним статтею .по_винен вtдповiдати вимо.й-lБ4 Закону Украiни кПро ор.rrд|-

{окl,менти, якi
розмlщуе

(завантажуе)Учасник
в електроннiй

торговоi
оренду



Продовження таблrицi

i)кП

Вимоги до
оформлення

документiв, якi
гIовиненнадатиI

учасник для учас.гi в
електронних торг,чж

електронноi торговоi
систеп,Iи

одаткова iнформацi-й

РеквiзиiиlфЙБ
СПлати по.енцiйниr" ор.Йuр"ilri для
ПОСИЛаНням на cTopiHKy вебсiйта ЗаТаКИХ PaxyHKiB httos LIти
prozorroprodazhi_cbd2. ets-

iйснюе перерахування ресстрацiiлногt
Kt рахунки за такими реквiзиiами,.

LlTl дер жавн а адмiнi стр ацiя
077766

ька служба Украiни, м. КиiЪ

Технiчнi реквiзити-
оголошення toM l:

ffiУ;&;1Н;il'#;#",Х,u:"":,"J j::"::a:у'опр*о"огозниженнястаtr)тово
;fi "х"#;Т,ll"#,Нl:y":]::::1до"ой;ёЬБ;.*#;#Т#"iЖ'?няоголошенняелектронноюторговоюъ;;;;";,;ffi 

ffi ffi 
,r;#т;

;"';;"Т*:i::Т;'#.:j]лТY:::."l1l:чu, на якiй е посилання в алфавi
Ш,Ж)н. "#," 

""l?"ilТ): g.::з i"g "_ 
ел е ктр о н но го ;'""#Ж: ЧРiТН ;i

I KoHTaKTHi данi
| (HoMeR телефону i

адреса електронноi
поштl.r) працlвника
бапансоутримувача

длязвернень про
ознйомлення з

об'ектом оренди 
l

д
п(

о(

К,
Tt

мувач КП кКеруюча
району м. Киева>

онтактна особа: Сокур. Валентина !митрiвна
эл. 067 555 45 52: (044) 546 з9 l 7 -

до l6:tЭ0
компаFIlя

з

3

Кеlliвник
ольга МАIIIкIВСъкА

\/



ЗАТВЕРДЖЕНО

l:1Тl:l*ення !еснянськоi районноi.в MiCTi Киевi п"r,.,,.о--л, л --; :
Bi Il

ОГОЛОШЕННЯ
ПРО ПРОВеДення електп.lннпгп оrr.л.,.

нежитло в о." .;;ffi:Н;':' X'J T::J" :,1 Т :a 9 :Ч n 
" 

Я Д о го в ору о р е нд ин еж и.ло в о го пр и м i щ е н ня, щ о з а uo o,J. 
" 
i,' i r"i'чЪ"Ж] #:ъ"r:Н ; 3,. iri---- площею ЗЗ3,60 кв. м.

рпоч
MicToБалансЪугрЙува,i

lнформачiя про
чинний договiр

оренlIи, строк якого
закlнчуеться

'ькоБького,
kr.net;

|, оргово-п
Договiр ор

,ir_._чро""ого аукцiону, договiр зlз закlнченням строку, на яклrй йЪго

цЦ прЙб скт

верх,

: CJ':1 
. фупдаrенr, перекриття вL; вlдповlдае TepMiHy експлуа.гачii.

наявностi системи електропостачання,
налiзацiТ.
х paxyHKiB, вiдкритих постачальниками

Dкення об'екта додаються в окремому
В податковiй заставi rreВартiЙГобекта Залиш
(П'ять ,lr*
ПДВ без

Iнфоl,лЙrця прБ
HMBHicTb рiшень про

проведення
lнвестицiйного

КОнк!ъlсу або про
включення об'екта до
перелiку майна, що

пцлягае приватизацii

:кта
l.

Iнфор,Й.ц7"ро
отрl{мання

балансоl,три N{чваче]\{
погодження органч

| \,пlэавлiння



ПропоiоБанЙ
стрOк оренди та

графiк
вlrкористання

об'екта

що об'ектом
орен/Jи е пам'ятка

культурноi
спадIцини, щойно
вияв.пениr'i об'ект

культурноi
спадщини чи його

Uo'eKT оренди не вiдносlrться дБ пБм 
"токвIдIвлених об' eKTiB культурноi спадщини

культурноi спадщини, щоliно

IнформЙБ про
Illльове

призначення
об'екта оренди

ДодаетьБ дБББлБйБй
файлi в ЕТС

про передачу нерухомого ма аворендувокреNIому

Iнформ-цЙпр
аукцlон

-Влектронниir аукцi
ПlДприемство <<ПDо 1вне

ики.
SJ"""1Я 

ПРО"еЛеПП" ну, електронний аукцiон на продовження договору
а

; системою

заявll на участь в електронному'Тr?j}:r';uелектронномУ аУкцiонi iз зниженняМ cTapToBoi цlни встановлюс'ься
:лектронною торговою системою для кожного електDон
п р о Mi жку 

" 
асу i t q .од,i; й lъ';;;ffi 

^; 
; ; ;й;' fi Ж;",хТ"Т н#8i:!"r:дню проведення електронного аукцiону.мови оренди

пtайна
Строк оренди: 2 роки 

'6ПйL,TapToBa орендна плата для:
- першого електDонного аукцiону - 5З Ю7,4О грн,. (без ураýв€lння ПДВ);

Щ;йHr::;;;"ui'} 
ii'ijri",,,iii o*on"oBoi,iapп'octtti склаоаеТз-!'от,lо .,р".

додаткъыlмовlr
opeHiI}r майна

Mo;K,Tr@rD llwучл.1l uu cK,Iа в суооренду не передбачаеться.Компенсацiя замовнику ринковоi"чi,rту gq-g-1iБ!Бrдir-.-.iдпо з договором пронадання послуг з оцiнки мяйня пiп l 1 л6.2о2l N, iЗb7ri_E -'-- 
9 Лvr vDvyvlvr

v.-vL I J\ч lJo/Z 1-1.

здiйснення невiд'смнlrх полiпшень 
наданняорендодавцем письмовоi згодtr на по

орендованого майна. як tle ПеПепý4.Igцб .{ и ремонт
б'екгу оренди на користь балансоугримувача,
Hi

удоговорi оренди, який проДовжуетьсЯ, а саме: розмiщення науково-дослiдних
установ, KpiM бюджетних

цiльового
призначення об'екга
оренди, встановленi
вiдповiдtlо до п.29

Обмея<енн" щодо

умови, на як}tх
проводиться

Iн(lорЙачЙпро

2 рокltЗО+ д1;

Проловжсння таблицi

пункту Порядку- нБмояtлrrво
призначенням, oKpiM визначеного
- розмtщення науково-дослi,цних

t/cooa, яка мае HaMip взят
реестрацiйнrrлi та гарантiйний
F'озмiр мiнiмального кроку пiд ення стартовоi.орендноi плати для:__-__еуцц!9ду 53З,07 грн (

aпrrпчlде



продовження таблицi

повrtннi вiдповiмiи
Вип.rоги БйБлr"""""

,п,leHTlB, 
,IKl

н&дати Учасник для
1частi в електронних
торгак електронноi
торговоi системи

rозмiр гilран
Пlпкпк1.1l 'l17
tttrtlorlБrl,,,,,,,- майrш

ю L, п l ь с я u, о, u, u' rrui!/r"'1r?,
С lul ач )/ е е ара н пt i it н t t ti

плап?Lt за оduн ,tлiсяtlь

(потенц,iй11,{ опенлпр): 41 383,о8 грн

:::у":,!..,ttlо ч :yli 5с7лtt ,;,i;"?::;"':,'""Hx:;:;i",,::,r:;:i;:yj:''i,ri!iill'!,оалаllсовоi'варmосmi об'скmа ооЬrir,, tl|o е lteDvxoлltt.+t лlatitto.ryt пlа,цас вllзl.tаче1,1уllлоlllv, Dозл,liD zаLланmiГlнtlzо uu"")n, вllзл.tачаеmься
{lОРЛtУ,пtt, вltзt!ачеltоi,у пvцurr;- sяli'"i,,,,_^__.. uulЯХОЛl 3асmосуванltя
ýЯ-r r/r,,,,, .,

| 
5В,,. O>op.vl),:la р()зрсlх),н

l 
l J_. внеску:

l S,

dе J'B - 1хlз.чti7l zapcutmiittto?O вн
Пм - пр():ж,llпrк()вuй.l,tiHiлly+t,

сiчttяi _ ctl
0, ] 2 - r",;:i::||,i,'|;'!,!i}!;,,Z

rзidсоmкiв);
ý - зср-спьна llцоu|а об'с;кmа сцленi)u.

гарантi йний 
"r#"j!S 

- z-l В 1, 0 0 * 0, t zП !1! !j, ВО : -l t з 8 з, 08 ерн,
регпяппр__л*" л:Дл_:]ru"У€ТЬСЯ У ТеРМlни та в поDядкч lll.l Rиэчqr,о,.iрегламентом р.оой"'-'"ffiо'пп;;u''lЗоff""l ""ЗНН;,*" i:;l,:J;JJ

: 650,00 грн (зzii)нО Закону YKpaiHu к Про clpeHdy
внесок - cyltla Kot.ttпliB у,леноi. cпlaHo.ll на ] с,iчtiя

а МеТОДОМ ПОкРокового зниження стяптпDпi ал^,

" цiно""* пропозицiй - 99. 
ення cTapToBoI орен;цноi

аво На Продовження договору оренди в ходi
аукц]онl та зробив закрит "ffii:.hl#:x?#;yj:ff,Ix.llj:T.:yI
Стартовоiорендпоi"rаrlr.-- lrРUllUJИЦIК), ЯКа С Не МеНШОю, нiж розмiр
Потенцй-iЙй ЪреЙФ
визначенIlм статтею
комунального майна>

повинен вiдповiдати вимЪБй-lЫч JaKoHy Украi'ни кПро оренду державного та
.Щокrтленти, яi

розмlщче (завантажуе)
Учасник 

" 
епе*роrrrriй

торговiй системi
державного

пrдприемства
кПрозорро,Продar*iu

для t,"racTi в
електронних торгах з
оренди майна на етапi

подачl закритих
цlнових lтропозицiй

тобто до еjIеIсгронного

Для ---;cllcTe'tl документL{, визначенl статтею l3 Зако rBoi
державноГо та комунального майна>. rДУ
Вiдповiдальнiсть зi достовiрпi.ri 

"одuних д KyMeHTiB несе заявник.

<<п

lloKy
EtIiMo
державного пiдприемства кП торговоi систеп{Il



Продовження таблиц
,ЦодатiБй
iнформацiя

Ре*"iзй"lifrБ

'й_слю 
е перерахування ре€страцiii ногоbкl paxyнKll за такими реквiЪитами:

klreBi державна алмiнiстрачiя
077766

ська служба Украiни, м KlriB

ННЯ Реестрацiл-lного то гапянтiйlтпгп l

Технi.йГрБББЙ
оголошення

ýонтакгнiланi (нБмер
| телеФону l адреса

електр()нноi пошlти
працiвника

баланссlугримувача
для звернень про 

lознаиомлення з l

об'ектом оренди i

l

I

l

ону м. KlreBa>>

Контактна особа: .Су:уr Валентина,Щмитрiвна
Тел 067 555 45 SZ; Q4\ 5ralБ'ir-'

Керiвник апарату
ольга МАШКIВСЬкАv



ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження,Щеснянськоi 
районгlоi

про Проведення електппннпгrr оrrrл,,.
нежитлово.."J;,Ж;,Т,l;ff lНiЖ"т,х}нl;ъ,rн;#н::нr,it"о,

цд9ц9lqД,90 кв м.

Балайоутрийувтi

Itt!чluрмацlя про
чинний логовiр

оренди., строк яког()
закнчуеться

я про
скг оренд}r

Iнформацiя прБ

тковiй заставi не п

п,, iB

примiщення.

С]з1 
. фундаме,rт, перекриття ввlдповIдае TepMiHy експлуатацii

iЩЖ"!|ХХ ;Я ;'ffi;illВ.iЛ 
ЬНИir, в наJIв Hoc'i системи еле кгр о постач ання,

об'екг оренди не мае окремих особових paxyHKiB, В дкритих постачzUIьникамикомунальнI{х послуг,

ffНr;ЪТа.ПЛаН 
Та фОТОГРафiчнi зображення об'екта додаються в окремому

наявнlсть рlшень про
проведення

iнвестицiйного
конкурсу або про

включення об'екта до
перепiк1, майна, що

пцлягае п
Iнфорплачiя пф

отрI{мання
балансоутримуваtIем
погодження органу

рпот
MicTo

---:
раи ького9УД. ького,9УД. ького,
dSastar2(Oukr,net. ' 'vJr' \vТТ'' J'tU J> l l, e-matl: VdSОkчr[r)ukг.пеt;
(Diзи.lна lдприсмець

,,lпл"лТРо'ного аУкцiонУ, договiр з

'r;" 
,rj,rlP"".. л

BapTicTb оЪЪкта

Рiше
кaадо перелlку майна, що пiд l.

l



Продо"ження табли,цi
ПропонЪББнйГ-
строк оренди та

графiк
використання

_ об'екта 
]

2 poKlr ЗБ4lц;

IнфойЙ; проЪ;
що об'екг9м

орендtr € пам'ятка
культурноi

спадщини, щойно
виявлениri об'ект

культурноi
спадIцини чи його

- 

частина

| Об'ек

J 
виявл

;:хri':]:,"у"^Т,:1'Jд,*j:й^;;;""i",;'";;;fiI#,,1'""о#;'-;:У,Т"',iЗ
i:fr::жх_":l:"a1 _;i5 29.12 2i|_s-'iЬ "iЪТ']"Нl^,О,, oкplМ визначеdогс

lШення crr6'gplirlrTa ...л л 
-l 

ч LлIlD
Проект дЪговору

у

Iнформ-ц-Й про
а,укцlон пlдприемство <<прозорро.I ;

LПОСlО ПРовелення 2vKlTirrцr/. дfr^lалл_______y ИY,LI.иllll.
SJ.Х';Я 

ПРО"'Д'*'*'" uiiЙо"у: елекгроннlrri аукцiон на продовження дого]вору

Умови оренли
майна

7 .р|, (без урахування ГIflВ);
crlBoi'Bapпtocttti cK,laйac l3 I'60,27 ilpH.

ДодатковiйБй
орендIr майна лу не передоачаеться.

g 99_ч*u оренДи згiдно з договором llpo7.202l Jф 595/20

здiйснення невiд'емних полiпшень 
наданнянап

ачено И ремонт
'екту с ренди на користь балансоутримуваLiа.

UОмеженrrя щодо
цlльового

призначення об'екта
орендlr, встановленi
вiдповiдно до п.29

Порядку
lнформацiя про
умови, наяких
проводиться

аукцiон



Продовrкення таблиrцi
'пlllll l .1'7

?_оренitiHozo новtlю€mься п,оп""'!irZrrЗZ
КР l "ryl Ч Il н l ! oz о ор е н с)аllя, як tt tt 

" 
r, n о ), r- iЙ),"Йi П n,, riу,, п,ап,.\ о,1 i. ^,, е н d н tl i. пil а пп l з а оd u н .лt iсяri i-. l-i- i,''ёО,ZТ .

0,]2 ;:;i:xi!;:{:r,;;!;::!:{i!::,",:!,i,i{;:;:,',:
.ý' б'скпtа орепdu.

,00*0, 1 2),, 1 2 *9 ],90: I ] ]00, ] g
ачуеться у TepMiHlt та в порядку, що вlrзначенiTPOHHOI ТОРговоi cl{cTeмtl леir*аuпе пИпЙir.ruо
еску: 650,00 грН (vidHo ЗаксlнУ YKpai.Hu к Про оренdу.лrайнал peccпllatlitittttli внесок сул,ш Kotl-tпtiB уitttHoi' пlапlll. вс,п,lанов-целtоi' спtано.lt на ! сiчня

i",::::::" ylKl., 6500,00 epH*O,I - 650,00 zр"), ' "*'""

'.lлькlсть KpoKlB аукцiону за методом покрокового зниження стартовоi ореrщноiплаТи Та поД€шЬшоГо поДаНня цiнових пропозицiй _ 9r. '
Чинний орендар мае переважне право на продовження договору оренди в ходi
;ifii HI ff ;8:#:'ххН],ff l:,'-.TJ., ":iT : : :.у:оy: * J 

" 
i.' о.р Ь у,Б,i',:uпо^,уаукцiонi та зробив_:ilр."ы "i,Ь;ffi;йi., ;ЪТ ;у ;::iffi'li; Ё:"#ilcTapToBoi орендноi плаr.и.

потенцiйййlъйф
особи оренд(аря,визначенtlм статтею

нального Mal'tHa>.

помнен вiдповiдати влrмоJБй-дЫ4 Закону Украiни пПро ;р"Йу

Вiдповiдальнiсть зi лосrовiрнi..о подuпtrх д KyMeHTiB несе заявник.

Щля уча ------::
СИСТеМ}l ДОКумент}i, вL{значенt статтею lз зако oBol
ДеРЖаВного та комунtlльного майна>. lНДУ

Док},ментЙ. якi
розN{lщ},(] (завантажуе)
Учасник u еле*rроп"iй

торговiй системi
державного

пцприсп4ства
<Прозорро.Продажi,,

для rчастi в 
|

електронних торгах з
оренди ллайна на етапi

.подачi закритих
цlновlтх пропозицiй

тобто до електронного

Виrrлоги дi
,MeHTiB, якi пови

надати У.lасник для
}част1 в електронних
торгах e.TeKTpoHHoi
торговоt системи

державного
пlдприеNlства

ЛОКУМеНТИ, ЩО ПОД&ЮТt,

ill?iih;r,iт:::i"::,лy_у.9т"]р1тор:м електронноl торговоi сLстемtlдержав ного пiд пр исмства <<Прозбрр":йр"о;;i ;;



Продовження таблиrli
додаткова
iнформацiя

Р.*"i."r"-рфБ
майданчикiв, вiдкритих
ресстрацiйнrтх BHeiKiB за
якiй зазначенi реквiзити

l ektгonni -m aj d arichiki -ets-

]rТ-. ПеРерахування реестрацiilногоbкl paxyнKll за такими реквiЪитамlr;

9._u] державна адмiнiстрацiя
077766

ська служба YKpaiHrr, м. Киiв

аНня ресстрацiйного та гаDантi йног.,
Технiчнi рЪiЙзlzти

оголошення
Перiод
аУКЦiОНО таптоппi T,i-,, _о л,,,___:л___ Бrr,
]ниження cTaDToB .. 

TapToBoi цiни та аукцiоно

Ёвi',:h;:iiffi :dН".ЪJ"ЁilЖ*j1:;"il:;#-.,щ;;i:,#
на якiй е посиланtul в

аllданчика,
rоогоdаzhi-

контакгнi дан-lцffi
телефону i адреса

електронноi поштrt
працiвника

балансоугримувача
для звернень про
ознаиомлення з
об'ектом оренди

Доступ дляЪз
понедiлка по п
обслуговуваннl

контактна осос
Тел. 067 555 45

ю-l
ri-o з

'1,лС9:ур. 
В алентина,Щмитрi вна

52, (044) 546 з9 17

ольга MAIIKIBCЬKA
Керiвник



ЗАТВЕРДЖЕНО

Ро.,пор]arпення {еснянськоi райсlнноi
:,Уi rr )ý 1 :%l:p *9p noi алмi H i стра чi l

ОГОЛОШЕННЯ
про проведеннЯ електрOнНого аукцiОну на продов)Itення договору орендинежитлових примiщень, що знаходяться заладресою., вулIrця Братиславсiка, 28,

,б0 кв. м

Iнформацi7пф
чинний договiр

оренди., строк якого
закlнчусться

Iнформаrrrя про
об'скт оренди

Iнформацiя про
отримання

lяп об'сrст

оу
сто

.net

днl
: 29.0l ,2022.
реважне право на продовження договору оренди

п р од о в ж ен н я д о г о.в о р], "JJ;,l Нr"'fi п, ЁJТ3Т" Тi:llr " 

-,-;"iЧii; 

:iпередачi в ореrцу державного та комуна-пь го ,й.rа, затвердх(енсtгопостановою Кабiнеry MiHicTpiB Украiни 
"iд 

оj.б iоЪо'iЁ 483 <[еякi питанняореFцИ державноГо та комуН€lльногО майна] iоЫ -'ir-"p*"-)Якщо переМожцем став i;;;-rй.""* 
"ra*-онного av*Ill.rp\/ пп-^-i^ ,,

.м

рх.

Стiни, фу"даrепr, перекриття вс вlдповlдае TepMiHy експrryатаuii
задовlльний, в наявностi сЙсrемиелектропоСтачання, теплопостачаI{ня, водопостач ылня таканапiзацii.об'ект оренди не мае окремих особови; paxyHKiB, вiдкритих постач:uIьникамиKoMyHrmbHI.Ix послуг.

ffТi}ЪТЁ.П'аП 
ia фОТОГРафiчнi зображення об'екта додаються в окремому

В податковiй заставi не пВартiстьЪбЪкта

IнформацЙ про
HaJIBHlcTb рlшень про

проведення
tнвестицiйного

конкурсу або про
вкJIючення об'екта до
перелlку майна. rцо

пцляга€ приватизацii

Зшиш
099,04 он IlIlcT.nT ]

грн. 04 коп.) грн, без плff 
шlстсоТ дев'яносто три тисячi дев'яносто дев'ять

балансоl,тримувачем
погодження органу

правлlння

Не потребуе



Продовже,rшt таблиц:
ПропонЪББнЙ сцЪТ

оренди та графi](
истання об'екта

2 роки 
'а;Й

tн{,ормачЙ пфТе,-
що оО сктом оренди с
пам'ятка кулЙурнrоi
спадщини, цойнrэ
виявлений об'екlг

культурноI сп8дщини
чи його частина

виявлених об'ектiв культурllоi спадщини
культурноi спадщини,,д<ЙБ

IнформачЙ про -
цUIьове призначен}{я

об'екта оренди м визначеного
перукарнi та

й
мапlя пIнформацЙ пф

торговiй сисБЙlерлкБ.не
alвторизованi електроннl

аукцtону: електронний аукцiон на продовх(ення договору
ачаються на електронному майданчику.

:,ffi ::i?ffi:,.fi Ж#::;:,-lЁ"#,-,?;;,.#i:
електронному аукцiонi,:*Н;.ъ"#ff'".Ьil;:;пtнr":*тi;i;"i;
електронною торговою системою для кожного електронного аукцiону окремов промlхffу часу з l9 години 30 хвйиндо Zо.одини jъ;;;?J;':,"J-:Т|j*:
ДЧЮ ПРОВедення електDонного аукцiонч. ЛИНДНЯ, ЩОПеРеДУ€Умо"йфйййййi

(без урахування ПДВ);
оа-пансовоi BapTocTi складас

- першого електDон

9р :Щ; ;;;;' ;;#1Ъ". XH';,il; j 
f fi l';THilб 930,99 грн. без чрахування ППR

!олатr.ЪЫ умови__-
оренди майна

Мохtлив
Орендар ансоутриМчвачч витпяти ппр'-о-,,.i л: л_-^__На ОПлату комчнаJIьниY tTНа ОПЛату комунtlJIьних lT
ОРендованих примiщень, ti
Та ВИВiЗ Смiття, охорона т li
послуги. ri
Здiйснення невй'емних л1:.11:шень разi наданняol згоди на п

ше пепепбдqggб аЛЬНИЙ РеМОнт
м.м.'екту оренди на корисr" оаrа.rсоутримува,Iа.

lОOмеjЙння щодо
цiльового

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

IнфорЙБЙ про
умови, на яких

проводиться аукцiон
:

cTapToBoi' орендноi плати для:

орендар): 8465,50 грн.
ду деря(tlвного та комунаIIьного мйна
внеску встalновлюеться вiдповiдно до

арантiйний



Продовження таiблицi

Розмiр гарантiйного внеску (потенцiйний оренда р)з tO742,73 грн.ПУнктом 58 Попяlк1 п'р'дЪui 
" 

ор.Ъоу лер"савноiо та комунiшьного майназаj}начено, що у разi.коли .rчрrоЪч орендна плата визначена на пiдставi0алансовоi BapTocTi 
"u-:уi:l.фr,_Й" е нерухомим майном та мае визначенутlиного внеску визнача lся шляхом застосувч}нняпунктi 58-1 Порядку.

нку розмlру гарантiйного ску:

,-__5fIшх0,1J*"
12 бЧ}

де Jв - розмiр гарантiйного внеску,
Пм 

---- y 9,1ччl\у,

rlM
здатних осrб Hra l

0,|2 озрахунок;
орендноi плати

S
€нди,

]2*8.6,60-t0742,73
еРМIНИ Та В пОрядку, що визначенiI торговоi' системи дер}каЕ,не

ну Украiни к Про оренду
внесок - сума коштiв у
eHoi станом на l сiчня

покрокового зних(ення cTapToBoi
нових пропозицiй - 99.

а ПрОдовження договору ореFци в ходi
еНДИ За умови, що BiH бере участь в

ПотенцiЕцц; lfffili повинен вiдповiдати вимогам до4 Закону Украiни кПро ор"Йу
визначеним стат-гею
комунального майна>. дер)(авного .га

розмlщуе
(завантажче)
Учасник-в'

електроннiй торговiй
системl державного

пlдприемства
кПрозорilо Продап.iu

для участl в
електронних торгах з

оренди майна на
етапl подачl зtжритих
цlнових пропозицiй

тобто до
електронного

лля участl в аукцiонi п -системи документи, визначенl статтею Iз Зако oi
ДеРЖаВНОго та комунального майlrа>. tY
Вiдповiдальнiсть .i ло.rо"ij"lй" ,iЬд*их документiв несе змвник.

локументи, що подаються увиМогам, ВстаноВЛеним адмiнiсюатоDом е.пектпгrнн^, 'ДеDжавногопiппп,".л"пт--,,ГТ*лл:..^__.#електронноl Торговоiсистемлlдержавного пiдприем.ruо uПроiбрй'ffi ;;;;.
Вимоги до

оформлення
документiв, якi
повинен надати

учасник для участi в
електронних торгах

електронноi торговоi
системtl державного

пlдприсмства



ДодатковБ
iнформачiя

для
вза

IJa, на якй зазнач."i p.n"i.l"i,l
/i nfo/el ektronn i - maj dаriЙiЁ.eь -

- 

::Р_. перераý.вання реестрацiйн,огоb*l рахунки за такими pan"ia"rur",

ý1._u j дер жавна алм i н icTp ацi я017766
ка служба УкраiЪи, м. КиiЪ

ання реестрацiйного та гарантiйн<rго

)го
3_5

)ю

!тРlтора, на якiй € посиJIання вторlв.електр-онного м4л-цанчиtr:а.

контактнйй
(номер телефону i

адреса електронноi
пошти) працiвника
балlансоутримувача
для звернень про
ознайомлення з

,

lя

Контактна особа: C9ryp Валентина {митрiвнаТел, 067 .555 45 SZ; РililЪiё-;;'i;* ^''

pilxyнKlB

ТехнiчнфББЙЙ
оголошення

Продовження таблицl

олъга MAIIIKIBCЬKA
Керiвник


