
ЗАТВЕРДД(ЕНО

ОГОЛОШЕННЯ
про проведення епектронного аукцiону нд продовження договору оренди

нежитлових примlщень, що знаходяться за адресою: вулиця Курчатова Академiка, 5-А,

площею 7З,60 кв. м

Орендодавець

Iнформачiя про
чинний договi1>

оренди, строк як()го

закlнчуеться

Iнформачiя про
об'ект орендрt

Iнформачiя п;lо
HarIBHlcTb рlшонь про

проведення
iнвестицiйного

конкурсу або гrро
вкJIючегIня об'екта до

перелiку майна, цо
пiдлягас приватl lзацti

Iнформачiя про
отримання

балансоутримувачем
погодження органу

]}агальна iнформацiя

,щеснянська районна в MicTi I{rreBi державна адмiнiстрацiя, код сдрпоу
з)+tsовв, мiсцезнаходя(ення: проспект Володимира Маяковського, 29, MicTo

Ки\в.О2225. тел. (О44) 546-20-7l, е-пrаil,, vk

КП <<КеруюIIа компанiя з обслуговування жнтлового фонду Деснянського

району пr. Кrr."оrr, кол С.ЩРПОУ 39605452, адреса: вул, Микол1 lТж:il"_l::
Ьrо lb, ,. Киiв, iндекс О2217, тел. (О44) 546 з9 1 , e-mail: vdsokur@ukr,net;

огепdаl6(D.ukr net

Балlансоутримув:}ч

Фiзична особа-пiдпрп€мець Лушнiков Дндрiй Миколайович - чинний

орендар.

,Щоговiр оренди ]ф l392 вiд 3 l . l0.20l9
Строк оренди: 2 роки 364 днi
,Щата заiiнчення договору: 28. 05.2022.
чинний орендар мае переважне право на продовження догов9ру ор::alЛ_lЗ92
вiд З1.10:2019,^ яке реаrriзуеться шJUIхом участi в аукцlонl на продовженнядоговору D "_#,iH}
державно Р
ЙiHicTpiB ц zlвного та

комуналь
Якrцо переможцем став tнший учасник електронного аукцlUну, лUl UбlP з чинним

оDендаDем припинясться у зв'яiку iз закiнченням строку, на який його укладено"

мацiя про об'ект оренди

м. Киiв
Загальна площа: 73,60 кв. м.
Корисна площа: 73,б0 кв. м.

Неяситлова булiвля, перший поверх.
Тип об'скта: нежитловi примiщення.
вхiд в примiщення окремий. Стiни, фундамент, перекритц в задовlльному cTaнl,

бй;;,r;"Й "h.,оuiдае 
термiну-.пЪ.,пуаrацii будiвлi. Технiчний стан об'екта

задовiльний, в наявностi системи електропостачaиня, теIIлопостаtIzlння,

водопостачання та каналl iзацii.
об;ект оренди не мае окремих особових paxyHkiB, вiдкритих постач€lльниками

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

R попя,гковiй заставt не п

пер елiку пtal".t нА, що п iдлягас приват[rзацti, в tдсутнt,

FIе потребуе



Продовження таблицi

Пропонований
строк оренди та

графiк
використilння

об'€кта

2 роки 364 днi

об'ект оренди }Ie вlдноситься до пам'яток культурноi спадщини, щойно

виявлених об' eKTiB кульryрноl спадщини
IнформачЬ про те,

що об'ектом орецци
е па:чt'ятка
культурноl

спадщини, щойно
виявлений об'скт

культурноi
спадщини чи його

частина
Iнформачiя про

цшьове призначення
об'екта оренди

Об'скт оренди вlдповlдно до аозацу l l пункlу l.UрrлNJ

використоВуватИ за будь-яким цlльовим призначенням, oкplм

логовоDом оренди вiд 3 1.10.2019 Ns l З92 - розмlщення скJIаду,

визначеного

додаеться до оголошен}ul про передачу нерухомого майна в ореrцу в окремому
Проскт договор,у

lrlформацiя про аукцiон

lнформачiя про
аукцlон

Електронний аукчiон вiдбуваетЬся в елекТроннlИ торговIИ gиUlý,мr л9рлФ

,riдпр"е*сr"о uitро.орро,Продажi>l через авторизованi електроннi майданчики,

споiiо проведення аукцlону: електронний аукцiон на продовження договору

оренди.
.щата та час аукцlону визначаються на електонному маиданчику,

час проведення аукцtону встановлюеться електронною торговою системою

автоматично виповiдно до вимог порядку проведення електронних аукцlонlв.

кiнцевий строк подання заяви научасть в електронному аукцiонi та електронному

аукцiонi iз зниженням cтapToBoi цtни встановлюеться електронною торгорою

системоЮ для кожнОго електронногО аукцiону окремо в промiжку часу з 19

годинИ 3О хвилиН до 20 годинИ 30 хвилиН дня> щО передуе дню проведення

Строк оренди: 2 роки 364 днi
Стартова орендна плата дIя:
- першого електронного аукцiону - 12 518,90 грн. (без ур€lхування ПДВ);

opiHdHa плапlа вllзначена на пidсплавi залtltttковоIбалаttсовоi варпоспti склаdас

]2 518,90 zlлн. без урац,ваtlня ПДВ

Умови орендрI

мйна

fIодатковl умоl]и
оренди майнzt

можливiсть передачi об'екта в суборенду не передоачаеться,

оренлар 
"iд-r.Ъдо*уе 

Ба.пансоутримувачу витрати пов,язанiзi сплатою "1l|T "u
оплаry комунальних послуг, земельного податку пропорчiйно площl орендованих

примiщенЬ, aпa*rро.rОстачання, послугИ з прибирання територii та вивiз смiття,

o*opo"u територif примiщення булiвлi те iH. експлуатачiйнi послуги.

Здiйснен"" "a"iд'ar""х 
полiпшень мо)11Iиво тiльки у разi надання орендодавцем

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

це передбачено чинним законодчlвством,

оренлар здiйснюе страхувчlння об'екту оренди на користь ба.лlансоутримувача,

ченl
визнааIеною

договорl оренди, якии продовжуеться, а саме: розмlщеннJI складу,()бмех<ення щс)до
.Ilльового призна,]ення

об'екта оренди,
встановленl

вiдповiдно до п. 29
Порядку

Iнформачiя пlэо

умови, на яких
проводиться аук:цlон

особа, яка маС HaMip взятИ участь в електронному аукцrOнI,

ресстрачiй ниil тагарантiйний внески для набуття статусу учасника.

io.rrp мiнiмаlrьного кроку пiдвищення cTapToBoi орендноi плати для:

-аукцiону -|25,I9

у
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Вимоги до орен]Iаря

.Щокументи, якt

розмlщус
(завантажуе]l

часник в електронн1
торговiй систе,мi

<Прозорро. Продахсt>>

для участl в

електронних торг€ж з

оренди майна на етапl

[ля участi в ayKuioHi потенцiйний оренлар

системи документи, вl,tзначенl cTaTTeIo

державного та комунального мйна>.

Продовlкення таблицi

ма€ подати до електронноi торгово'i

l3 Закону Украiни кПро оренду

Розмiр гарантiйного внеску (чинний орендар): 6 259,45 zpH,

Пункmом l47 ПоряОку переdачi в opertc)y dерэtсавноеО ftlа KOM),"-o:o,:,llaiiHa

переdбачено, ulо розмiр zаllанmiйно\о внес^у вспtановлк)епlься вiоповidно orl

nli"*rY 58 tlbozo ПоряOку, Kpi.M чttнноzо оренс)аря, якttй сплачус zаранmiйнчtt

Btlecol у розлtiрi пo]toilltlllt сmарпlовоi' opeHc)Hoi' плаtлlч за oOutt -л,tiсяtlt,,

12518,90: 2 : 6 259,45 zpH.

Розмiр гарантiйно.о "r..*у 
(потенцiйний орендар): 9,1J0,08 грн,

Пункtttо,л,t 58 По?lttс)ку' переdачi в оренr)у depM,aBHozo ltla Ko,1,trlHcL,lb\o?o л,tайна

зазначено, tt1o у, разi Kojlll сlltарпlова Opeltc)Ha п.,tапtа вuзначена на пidсmавi

ба,lансовоi'варlllоспli об'е:кпtа оренdu, lL|o € Hepyxo.||llv MatiHo*t mа л4ас влlзначену

плоll|у,розлliрzаllанmitittоZовLlесlу)вllЗItачаеmьсяlttJlLtо]лlЗасллlосуваtltlяфор,лtулtt.
вtlзначеноi' у п.чнкmi 5 &1 Поряdку,

5 & l . Форлlула розрахунkу роз74l prl zallш t п ti Йtlо Zо Bчecl{y :

5Пьrs0,12 ёГв=-- -; Хý.

dе Гв - розмiр zapaHпtitiHolo Btlecty;

Плt - llpoJlcltпl(oBttй л,titti.+tY,tl, ВСШанов,ценttй dля праtlезdапtнuх осiб на

] сiчня кааенdаlлноцо porrl, в якl,|trl з()iлiснюепlься розрахунок;

0,12 - коесРiцiенm, lцО вiс)повidас, розл,liру Cп,la(]Kl,! оренdноi' пааmч (l2

BidcotllKiB);

,S - за?(Lrlьна llлоlл|а об'с,:кmа оренОu,

I'B-.(5*2181*0, ] 2),] 2"7 3,60,-9l 30,08

гарантiйний внесок сплачу€ться у термiни та в порядку, що визначенi

регламентомроботиелектронноiторговоiсистемидержавне пlдпри€мgтtso

кПрозорро,Пролажi>,
Розмiр ресстрачiйноfо внеску: 65О,00 грн (зzir)llо Закону Украi'лпt к Про оренdу

с)ерэк,авttоzо ll7a KoArylraлblro?O :l,taйHall peccпtpatlillttllti впесок - сума коutпllв )l

рiз.мiрi 0,] .л,tiltiлlааьtюi' заробimно| п.цапlu, Bclrta|loB,|leHo| сmаuом на l сiчня

поll1очно2о 2loKy (6500,00 zllH*0,1 : 650,00 zlп),

Кiлькiсть nloni" аукцiону за методом покрокового зниження cтapToBoi оренлноi

плати та подitльшого подання цlнових пропозичiй - 99,

чинний орендар мае переважне право на продовження договору оренди в ходl

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

ау*чiоri та зробив закриту цlнову пропозицiю, яка с не меншою, нiж розмtр

стаDтовоi орендноi плати

потенцiйний орендар п винен вiдповiдати вимогам до особи орендаря,

визнаtIеним статтею 4 Закону Украiни кПро оренду державного та комун€UIьного

вiдповiда-гrьнiсть за достовiрнiсть поданих документlв несе з€uIвник



Продовження таблицi

иннi вiдповiдати

вимогам, встановленим адмlнlстратором електронноiторговоi системи

державного пiдприемства кПрозорро, Пролажt>,

забезпечувальний депозит, що вItзначен

порядку, передбачених проектом

o.brro-""ri про передачу мйна в о

на рахунок, зазначений ореrцодавцем у прое

Учасник для 1^lacTi в

електронних торг:tх

електронноi торгоlзоi
системи <Прозорр,о,

Продажt>>

Додаткова
iнформачiя

Реквtзити paxyнI(lB

передачу майна в оренду).
Сдине посилання на веб-сторiнку
алlфавi

мають

адмiнiс,тратора, на якiй € посиланн,I в

операторiв електронного майданчика, якl
ni -rn я i d я nch i ki - ets-nrozorronrodazhi-Cbd2.

РеквiзитирахУнкiвоператорlВелектроннихМttl4лаtrчиI\Iб>пrллРrrrIrл
сплати потенцiйними орендарями гарантiйних та реестацiйних внесюв за

посиланням на cTopiHky 
"ебсайта 

адмiнiстратора] на якiй зазначенi реквlзити

таких p*y"ni" htфs://рrоzоrго. saie/info/elektronni-majdanchiki-ets-

prozorroprodazhi-cbd2.
оп ератор електронного м йданчика здiйснюс перерахуваннJI реестрацlиного та

(або)гаран'i;"о.оВнескУнаказначейськiрахункизаТакиМиреквiзитами:
в нацiональнiй валютi:

ржавна адмlнlстрацlя

а Украiни, м. Киiв

Код згiдно з еЩРПОУ 37415088

Призначення платежу: для перерахування реестр ацiйного та гарантiйного

Перiол мiж ayKuioнoм та аукцlоном.lз
зниженням cTapToBoi цiни та аукцiоном за методом покрокового зниження

cTapToBoi цiни та подальшого подання цiнових пропозицiй (20-35 кчrлендарних

днiв з дати оприлюднення оголошення електронною торговою системою про

Технiчнi реквiзи,ти
оголошення

KoHTaKTHi ланi (н,эмер

телефону i адреlса

електронноi поrrrти)
працiвника

бапансоутримувача
дJIя звернень про
ознйомлення з

r об'сктом орецIи _

Керiвник ольга MAIIIKIBCЬKA

\/
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ЗАТВЕРДДЕНО

Розпорядження,Ц,еснянськоi районноi

ОГОЛОШЕННЯ
про прlDведення еJIектронного аукцiону на продовя(ення договору оренди

неж}tтловрtх примlщень, що знаходяться за адресою: вул. Закревського Миколи, 29,

площею 64,20 кв. м.

Iнформачiя про
чиннIй договiр

оренди, строк яп:ого
зzlкlнчуеться

Iнформачiя пllо
об'ект оренди

Iнформачiя про
HMBHicTb рiшень про

проведеннrt
iнвестицiйного

конкурсу або про
вкJIючення об'еl<та до

перелiку майнЕt, що
пiдлягае приватизацi

Iнформачiя гrро
отимання|

ба.:rансоутримувачем
погодження орг€lну

]lагальна iнфопмацiя

К';liя о2225 тел (044) 546-20-7|, e-mail: vk

Б;;*'iЗ,";^ii"iъ,''i"д вкс' O2Zl 7, тел, (044)546-3 9- 1 7,- e-mail : vdsokur@uk. net;

i vchenkolrtda406@ukr. net.

Балrансоутримувач

женою вiдповiдальнiстrо

<<Техком>> - чинний орендар.

.Щоговiр оренди ]Ф l l36 вiд 29.12.20l8
Строк Ьренли: 2 роки 364 днi
,Щата закiнчення договору: 25. |2,2021.
чинний орендар мае переважне право на продовження договору оренди_N: l l]U
вiд 29.12.2018,- яке реалiзуеться шляхом учасfl_ в аукцlонl на продовження

договору |49 в орендУ

державно рдже Кабiнеry

Йiнiстрiв Kl пи авного та

комун€tль

мацiя про об'ект
Об'ект оренди знаходиться за адресою: вул,

Зага-пьна площа: 64,20 кв. м.

Корисна площа: 64,20 кв. м.

кого Миколи, 29,м. Киiв

Чаётина нежитловоi будiвлi, перший поверх.
Тип об'скта: нежитловi примiщення.
Вхiд в примiщення загальний. Стiни, фундамент, Iер9криття в задовlльномУ

.rй, фiзIлчний знос вiдповiдас TepMiHy Ьксплуатачii булiвлi. Технiчний стан

об'екта задовiльний, в наявностi системи електропостачання, теплопостачання,

водопостачання та кана.гltзацti.

об'ект оренди не мае окремих особових paxyHkiB, вiдкритих постачаJIьниками

комун€tльних послуг.
повърховий план та фотографiчнi зображення об'скта додаються в окремому

файлi в ЕТС.
В податковiй заставi не перебувае
Залlишкова балансова BapTicTb

1 061 48В,76 грн. (один мtльйон шiстдесят одна тисяча чотириста вlсlмдесят
piciM гпн 76 коп ) гпн- без

юtlення об'екта до

перелiку MaI-lHa, що пlдлягае приватизацii, вiдсутнi,



Продовженr, ,uб.""чi

2 роки 364 днiПропонований cTJloK
оренди та графiк

використання об'скта
Ьформачiя про 1,е,

що об'ектом орецIи €

пам'ятка культурlпоi
спадщини, щойно
виявлений об'еr,lт

кульryрноi спадщ]ини
чи його LIастинlt

об'ект оренди не вlдноситься до пам яток культурнul utli4цщиfiи, щ

виявлених об' cKTiB культурноi спадщини

Iнформачiя прсl
цUIьове призначення

об'екта оренди

об'сr.т оренди вiдповiдно до абзацУ l t пунктУ -r,y rrорялку ttvtuulкJ,lilDu

за будь-яким цiльовим призначенням, oкplм визначеного

uiдig.tz.zgl8 ]Ф l1зб _ роъмiщення кафе, бар|в, закусочних,
ь, буфетiв, якi не здiйснюють продarк ToBaplB пlдакцизноl

групи, заклцiв ресторанного господарства з постачання страв, приготовлених
l .п.\!rlrЕlяннq R lнIIIих Мlспях

додаеться до оголошення про передачу нерухомого майна в оренду в окремому

dlайлi в ЕТС
Проект договору

Iнфоrrмацiя про аукцlон 
, _ ,: : :: :: _::: :_::::л

Iнформачiя прrэ
аукцlон

Електронний аукцtон вtдбувасться в електроннIи торl,Uвrи ",u'Y*'__-1:|::::
пiдпрйемство кпрозорро.продах<i>> через авторизованl електроннl маиданчики.

СпоiiО проведення ayKuloHy: електронний аукцiон на продовження договору
оренди.
.Щата та час аукцlону визначаЮться на е IeKTpoHHoMy маиданчику,

чuс .rроraдення аукчiону встановлюеться електронною торговою системою

:штоматично вtдповiдно до вимог Порядку проведення електронних аукцlонlв.

Кiнцевий строк подання зuUIви на участь в електонному аукцrонl та

електронному аукцiонi iз зниженням стартовот цiни встitновлю€ться

електронною торговою системою для кожного електонного аукцiону окремо в

npori**y "асу 
з 19 години зО хвилин до 20 години з0 хвилин дня, що передуе

актпонного avKLIloH

Стартова орендна плата ця: - першого електронного аукцiону - 10 б14,89 грн.

(без ур
Оренd tla
]0 бl4, Bal

Умови оренди мzrйна

Додатковiумови
оренди майнir

можливiсть
Оренлар вiп зr сплатою в]I-грат

на оплату опорцlино площ1

орендованих примlщень, електропостачання, послуги з прибирання териюрii та

вивlз смlТтя, охороНа територlI примiщення булiвлi та iH. експлуатацiйнi

послуги.
здiйснення невiд'емних полiпшень можJIиво тlльки у раз1 наддння орендодавцем

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

це передбачено чинним
Орендар здiйснюе страх
ооенлнi канiкчли - не п

обмеження щодо
цlльового призначення

об'екта.оренди,.
встttновленl вlдпO|вlдно

до п. 29 Порялку

До l(lрялку гrсtvrul l,yrbu

им окрlм визначеного
O1S е, барiв, зitкусочних,
якi ToBapiB пцакцизноi

групи, закла,дiв ресторанного господар трав, приготовлених

центрilлlзоВаНоJДх спожИВання в lнШих Мlсцях . -

Lнформаuiя про
умови, на якрlх.

проводиться аукцlон

особа, яка мае HaМlp взятИ участЬ в електрОнномУ аукцruнr, UrrJr4чуL

реестрачi йн ий,га гар антiй ни й внески ч#Н# ;;зli7o#H;1l",
орендар): 5 307,45 грн.
енOу 0ерж:авно2о mа KoмyHculbчozo

лранmiйноzо Bllecky

ряdtg,, KpiM чllнно2о

сlLпачуе еаранmiйНuЙ внесок у розмlрt половuнtl сmарmовоi'

за оduн мiсяtlь
]0 б14,89 : 2 -- 5 307,15 zpH.



Продовження таблицi

';i;;;i;;;i;."r,,t7iori колll спlаDпlова o|leltdпa плаtпо на пidctltaBi

бапансовtлi' Bapnlclcnli об'скпtа oDeHdtt, ttlo € нерvх ом пlа ма€

вllзнаLlеttl) llil()llty. Dtl:з.цliD eapaHпtitiHozrl внескч ся u,tJlжo,fut
"r;;; 

;;;r; ; ; 
";, " 

r, i i 4r, i p.r y ni,,, i,,,r,, оu, п tл i у цул кrцJ_8 ! П слр я d ку,

5 8,, cDopлt)lta 7лоз рiхч нку рtlз,+t i ру zallatl m i fu t oZO Blle cty :

5Пмх0,1J ёiB=-}iý,

с)е l'B - роз:ttiр zapatttttitltto?O вt'lесл)'; _ '

П.lt - ,rpo,iunrioBltй .rtitti.+ty,.n, 
"rirrn,,rrB,tettttt|t 

ditя ttрацезОапtпttх слсiб

tta l сiчt|я kс.,,rcltoapllozo року, б яколl! Зditiсtttоспtьсrl розрсlхуltок:

0, t 2 - ,urп4,i"rцir"й, tt.o с;iОповidас.: розмillу cmaB'll слlленОнtli'ttлаmч ( l 2

BidcclпtKiB);
S - зоzсulllнd ll-п()ll|a 0б'(:кflла оренdlt,

Гв: (5 *: 2 18 t *0, 1 2) i ] 2* 6.4, 2 0 _ 7 9 61,0 l
гарантiйний внесок сплачуетьс1_I "р*iни 

та в порядку, що визначенl

регламентом роооти електронно1 торговоi системи державне пlдприемство

<Прозорро, Пролажi> ,.л лл _---- tлл:А.,^ '2n,.,,,,ll \/vttпi'ttlt tlПttо olleH()vilН#i#";;"^,i;;;.о внеску: 65о,00 грн (зеidllо заколtу yKpaiitu *ryI!" 
!|].:!.,)у

dK).цl)|l,ta-:lыloztl.ttattHa>peccmpalliЙHuЙBHecoK-cyJvlaKo1,1lп7l.By
I) i.n oлiHb,r зiробimtюi, плаm[l, вспшновлеttоi, спtано_м на l сiчня
'n rc500,00 zlitt0. t 650,00 zp)
Кiл"*iсrО KpoKiB ayKuioHy за методоМ покроковОго зниження cTapToвol орендноl

плати та подttльшого подання цtнових пропозичiй - 99,

Чинний орендар мае перевalкне право на продовження договору оренди в ходl

ayKuioHy *ru r,ролоuп,ення дого.uору оренди за умови, *о :т бере участь i 1Т:ЧУ
uy"uiori та зробив закриту цiнову пропозиLtiю, яка с не меншою, нlж розмlр

7 964,0l грн

l плати.

потенцiйний орендар повинен вlдповlдати вим гам до особи орендаря,

визначениМ статтею 4Закону Украiни <Про оренлу державного та комунЕLльногоВимоги до орендаря

державного та комунtlльного майнаl.
Бiiпооiд-ьнiсть зi лостовiрнiсть поданих документiв несе з€цвник.

.Щля участl в аукцlонl потенцiйний оренлар мае_подати до електронноi торговоt

системи документи, визначенl статтею l3 Закону Украiни <про оренду

,Щокументи, що подаються учасниками електронних торгiв

вимогам, встановленим адмlнlстратором електронноl

повиннl вlдповIдати
торгово1 системи

державного пlдприсмства кПрозорро. Пролажi>,

Вимоги до офорvrлення
KyMeHTiB, якi повинен
надати У.lаснилс для

участl в електронних
торгах електронноi
торговоi системи

державного
пiдприемства

ДО укJIаденнЯ договорУ орендИ абО в денЬ пlдписання такого договору

переможець електронноiо aykuioHy :зобов'язаний сплатити авансовий внесок та

auб"ar,aчу"апьний депозит, шо визначенl за результатами аукцlону у розмlрах та

порядку, передбачених проектом договору оренди мйна, опублiкованого в

o.bnor.""i про перелачу айнав орендуу вiлповiдностi допункту 150Порядку,

на рахунок, зазначений

,Щодаткова iнформачiя

- ,Щокументи, я:кi

розмiщуе (завантажуе)
Учасник в електроннiй

торговiй сист€,мi
держtlвного

пцприсмств,а
<Прозорро. Пролажi>

для участl в
електронних тор,гах з

оренди мйна на етапl
одачl закритих цl
пропозицiй тобто до

ного аукц



Реквiзити pirxyнKlB

TexHiuHr реквiзи,ти

до 16:00 з

понедiлка по п'ятницю забезпечуе балlансоутримувач кП ,1,Т:ryл:ча компЕtнlя з

обслуговув*"" л"rпового фонду .Щеснянського району м, Киево>

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

конйктнiданi (номер
телефону i адреса

електронноi пошти)
працlвника

балансоутримувача для
звернень про

ознйомлення з

СПJlаtИ l[UIErlцl,rln(llvrlr vyvrrл9y"""^ _*l.

посиланням на сторiнку'вебсiйта адмiнiстрат!рр, лrа якiй зазначенl реквlзити

таких p*y*,L" 
", - - - 

hпps://proro.rb.rulё/info/eteKtronni-majdanchiki-ets-

ргоzоrrорrоdаzhi-сЬd2. _ :у_л.__лл
оператор електронного майданчика здiйснюс перерахування реестрацIиного

," ЙЬ^;i;й;;;iи"о.о внеску на кi}значейськiрахунки за такими реквlзитами,

в нацlонalльнlи валютl:
Ьо.р-*у" u" :,Щес нянсь ка р ай_о_нн а в rrл i cTi К иев i дер жавна адмlнlстр ацlя

Р;;;;. J'lb 0А вовzo t l iоз s szцgoз s0000777бб

Банк одерхtувааIа: .Щержавна каз_начейська слухсба Украiни, м, Киiв

Код згiдно з е.ЩРПОУ 374l5088
призначенtIя платежу : для перерахування ресстрачiйного та гарантlиного

Продовження таблицi

ольга MAIIIKIBCЬKAКерiвник апарату

;;ffi"",' Б;;;;i ц,", ,u аукцiоном за методом покрокового зниження

cTapToBoi цlви та подiшь Iого подання цiнових пропозичiй (20_35 календарних
d апАиffiлчqпп тппговок) сисТеМою про

оголошення



ЗАТВЕРДДЕНО

Розпорядrкення районноi
з л"i.-i Кr"дрi пе НiСТРаЦii

_еф

про прOведення електронного пукцiону на продовження договOру оренди

нех(итловИtх примtщень, щО знаходятьСя за адресОю: вулиця Бальзака Оноре де, 55,

ОГОЛОШЕНЕЯ

площою 51,14 кв. м,

поу
Киiв,

374l5088, мiсцезнаход
0л..( _л- tЛ
=КП оКaруюча компанiя з обслуговування жи ч,uплJ ддсСнЯнСьКОгО

району м. кисво>, ;;;Ъ'дрil;{jiql;ii', еж,ъ "_;#,1,'ffi,Tu,i};i?,?j,i;:"# T#{",?i;";^ ЪЯi;]',;* p;oi-'s+b з9 r , e-mail: vdsokur@ukr,net;

_ -__ lл l rгА,.1,, nal

Балансоутримувач

- Порядок).
Якщо переможцем став

припиняеться

а -.rинний ореrцар.

,Щоговiр ореrци JФ l3l 1 вiд 20,06 20l9формачiя про
чинний договiр
оренди, строк

якого з[жlнчусться

5, м.Киiв

Загальна площа: 51,14 кв. м,

Кориснаплоща: 51,14 кв, м,

ЧаЬтина rкитловоi булiвлi, перший поверх

Тип об'скта: нежитловl примlщення,
Ё;iо-; приriче"ня окремий. Стiни, фундамент, перекриТгя в задовlльному c1aцl,

ffi;;#';;;; ;i^;;Й; ;;Йi;r'.iЁ"fr,uruчii оуЪiвлi. Технiчний стан Об'еКТа

з'адовiльний, в наявностi системи електропостачання, теплопостачання,

водопостачання та каналiзацii
об'екторенДинемаеокремихособовихрахУнкiв,вiдкритlо<постаЧалЬникаМи

fr"o}Ё*Нr#?rll6оrо*"ф i чнi зображення об, екта додаються в окремому файлi

в ЕТС.
в податковiй заставi

об'ект оренди

рiшення про проведення iнвестицtйного_ конкурсу

перелiку майна, що пlдлягае приватизацll, вlдсутнl,
або про вкJIючення об'скта

Iнформачiя про
H:UIBHlcTb рlшень гt

проведення
iнвестицiйного

конкурсу або пр,9

вкJIючення об'ск,га
до перелiку майн4

що пlдляга€..

Iнформачtя прсl

отримання
багlансоутримрачем
погодженнrt органу



Продовження таблицi

fIропонований
строк оренди та

графiк
використання

об'€кта
Iнформачiя про те,

що об'ектом
оренди е пам'ятка

кульryрноi
спадщини, щойно
виявлений об'ект

кульryрноi
спадщини чи його

частина

об'екТ орендИ не вlдносИться дО п€Iм яток KyJIt'lyPt
об'ектiв культурноi спадшини

"*ту 29 Порялку _l_:y:*"uо
використовувати за буль-я5l1л_ _ цiльовим призначеннJIм, oкplМ визначеного

договором оренди вiд Z0.06.Z0l9 ]ф 1311 - розмiщення перукарнi,

:

додае*с" до оголошення про передачу нерухомого мйна в оренду в окремому

файлi в ЕТС

lнформаuiя про
цшьове

призначеннJl
об'скта оренди

Проект договору

lнфорцацlя про аукцlон ,= ic ::::_:::: -:::.;::::^
Iнформачiя про

аукцlон
Електронний аукцtон вlдЬуваеться в електроннlи IUPl

пiдrrрйеrсruо кпрозорро.продах(i> через авторизовilнl електроннl маиданчики,

С.,оЁiО проведенН" ауйiо"у: електроннИ,i uу,lч_l:: :1:р.91:"*'ння 
договору ореI,ди,

,щата та час аукцiону визначаються на електронному маиданчику,

час .rроuеде"rя аукцiону встановлюсться електронною торговою счстемою

автоматично вtдповiдно до вимог Порялку проведення електроннl,D( аукцlонlв,

кiнцевий строк подання зiцви на участь в електронному аукцlонl та електонному

аукцiонi iз 
^зниженням 

cTapToBoi цiни встановлюеться електронною торговою

системою для копtного електронного аукцiону окремо в промiжку часу з l9 години
j0 *u"n"' до 20 години з0 хвилин дня, що передус дню проведення електронного

ачкцiонv. . __, ,

Умови оренди
майна

Строк оренди: 2 роки 3б4 днl

596,09грн. (без урахування ГЩВ); 
_

i бalaHcoBoi'Bapпtocttli склаdае 9 596,09 zрн,

ураtування Пдв,

без

Додатковi умови
оренди майна

можливiсть передачl об'екта в суOоренду не передоачас,гьuя,
пов'язанi зi сплатою витрат на

ропорчiйно площi орендованих
ання територii та вивiз смiття,

н. експлуатацiйнi послуги.
иво тiльки у разi надання орендодавцем

ьний ремонт ореtцовzlного майн4 як це

передбаче
Оренлар з
ооенднiк

Обмеrкення щодо
цiльового

призначення об'екr,а
оре}ци, встановленi
вiдповiдно до п. 2!)

ГIорядку

об'ект оренди може бути використании ореrцарем з Mgluttl

орaпл", який проловх(уеться, а саме: розмlщення перукарнi
у vDvy

Iнформацiя про
умови, на яких

проводиться
аукцlон

:: ; -]--]--л_----.



Продовження табпицi

)l opeltultul

ьно?о .tytaitHa

на пidспtавi

балансовоi-'варmоспti об'скпла opeHdtt, u,to с ttepwo.fotllJyl .*tatiHoлt пlа ма€ вllзначенч

пtlоutч. DоЗлttiD zаранmiйно?о внескl; вltзIlачасп1llСЯLilttЖом засmосування фор,uулч,

Bllзtlalleltoi| у п.чrtкmi 58-1 Поряdк1l.
5 В' . <D о рлl у;л cl. 

- 

р оз pctx у t. t к.у р rlз.l.t i р.у z а pla н m i t1 н о? о в н е с ку :

5 Ппr х 0,12 _, с|g=-;5,

]'в - рtl,з.пliр ?apatшit'ltlo?O Bttect),;

dе
П.ц.t - llpo)rcun?KoBtttt.пtitti.ъ.ty,.\t, Bcmall()B.lellll1i dля працезёапttп,lх осiб на I

ci,jtя KO-teltiloplto?O рок)), б яколl! зditlспюсmься розрахуllок;
0, t 2 - *nr4r,i]ir.:'llll, ll|o Biilпobionc 1ltliл-tip1, спlсlвкu opeHdHoi' плаmu ( l 2

вiёсопlкiв);
,S - заzсlJlьItсl lulotl|a об'скmа opettOu,

Гв-,(5*218 ] *0, ] 2),'] 2*5 l, ] 1-:б3]3,92
ермiни та в порядку, що в[Iзначенl
i торговоi системи дер}кавне

рн (зziОно Закону YKpai'Htt к Пуо орен!1,.

mpmliitHtllt внесоК сул,lа KOl,LlпllB ! РОЗit'llРl
вленоi'сlлtалlо.м на l сiчня поlllочно?о року

(б500,00 zрн*0,1 : б50,00 zpH).

i(iл"пiсr"'крокiв ayKuioHy за методом покроковоголзниження c1apToBol орендноl

плати та подальшого подання цlнових пропозичiй - 99,

Чинний орендар мас перева)Iше право на продовження договору оренди в ходl

аукчiону ,,u продоuпrення договору оренди за умови, що BiH б,р, г::}::1Iл"ч
чу"цiоriru.робr" закриry цiнову пропозицiю, яка € не меншою, нlж розмlр cтapToBol

плати.
потенцiйний орендар повинен вцповlдати вимогам до особи орендаря, _визначеним
.тят.гek14ЗякoнvУкnаiникПooopeндУДеpжaBНoГoтaкoМyнщ

торговоl

системи документи, визнач РЖаВНОГО

та комчнального мйнa>.
Вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть поданих документlв несе зzUIвник.

(завантажус)
Учасник в

ектроннiй торговi
системl державного

пщпри€мства
кПрозорро.

Продоttt> для участt
електронних тор
з оренди майна на

тtlпl подачl закрити]
цIнових пропозI4цlи

електронного

,щокументи, що подаються учасниками електронних торгlв
вимогаNI, встановленим адмrнlстратором електронноl
державного пiдприсмс,гва <Прозорро. Пролажt>,

повиннl вlдповlдати
торговоl системиВимоги до 

l

оформлення
докуL{ентlв, якl
повинен надати

Учасник дJIя участl в
елекФонних торгitх
електронноi торгоlзоi
системи державного

пlдпри€мства
<<Прозорро.



Продовження таблицi

Додаткова
iнформачiя

Керiвник а,па

переможець
внесок т&

.розмiрах 
та

порядку, T.],.ali:.,"* "|.9:.1lоyл 'ftЪТ;"-l,: 
";оголошеннi про перелачу маина в ор

hочаruлк 
"rqaячеl+ий

htPs : //рrоzогrо. sale/tnto/elektгonnl-mal oancnlKl-9tý_pr uztJl t vpr чч@

Оператор електронного майданчика здiйснюе _"л,чl-чу"ання 
рее_страцlиного та

tаоБj .iраrrriйrо.оъrеску на казначейськi рахунки за такими реквlзитами :

в нацlон€lльнlи вzlлютl:
lстрацш

Киiв

Призначення платежу: для перерахув арантiйного

зниженням cTapToBoi цlни та аукцiоном за IчIетодом /v\v,vr

цiнитапоДалЬшогопоДанняцiновихпропозичiй35календарнихДнlВзДати
оприлюднення оголошення електронною торговою системою про передачу майна в

оренду).
е'д""е посилання на веб-сторtнку адмiнtс
порядку
L+b- . //л.л

ольга МАШКIВСъкА

Технtчнt реквlзити
оголошення

:uu з понедrлка

ансоутримувач КП <Керую бс,lгуговування

житлового фо"ду,щеснянського рйону м, Киеваr>

Контактна особа: Сокур Валентина .Щмитрiвна
Тел. 067 555 45 52; (0аа) 546З9 |1

KoHTaKTHt данt
(номер телефону i,

адреса електронноl
пошти) працiвника
бапансоутримувачЕ]
для звернень про
ознйомлення з

4



ЗАТВЕРДДЕНО

Розпорядrкення,Щеснянськоi palioHHoi

в
Bi

ОГОЛОШЕIIIIЯ
про проведення е.пектронного ayKuioнy на

нежLIтлового примiщення, що за адресою:
площею б3,90 кв. м.

Орендодавець

продовження договору оренди

вулиця Шолом-Ал ейхема, 22

Iнформачiя про
чинний договiр

оренди, строк я]кого

закiнчуетьсяl

Iнформачй про r)б'ект
ореIrди

ацiя про наявнi

рlшень про проведення
iнвестицiйного кlэнкурсу

або про вкJIюченнJI
об'екта до перелlку
мйна, Iцо пlдпягае

Iнформачiя lпро
отримання

балансоутриму,вачем
погодження органу

загальна iнфопмацiя

щеснянська районна в MicTi Кисвi державна адмiнiстрацiя, код сlцрпоу

37415088, мiсцезнаход)кення: проспект Володимира Маяковського, 29, MicTo

Киiв О2225. тел. Ю44\ 546-20-7l, e-mail: чtу99@чЦд91

КП <<ltеруIоча компанiя з обслуговуваII}tя житлового фо"ду !,еснянського

району м. кисва>>, код сдрпОУ ЗqЬОs+52, адреса,. uyn MjIo]11?.T.|ж:i:::::
uro. ,3, м. киiв, iндекс'о22:t,7, тел. (о44) 546 з9 l7, e-mail: vdsokur@ukr,net;

пrепdя l бгDllkr netл

Ба;lансоу,гримувач

нк у кIJаrпи"-чинниti орендар,

Чинний орендар мае переважне право на продовження 4о|о":р.у__,:У_:ч"
N; izзl iiо z'q l2.2O18, яке .реалriзуеться шляхом участl в аукцlонl на

продовжеНня договоРу орендИ вlдповlднО до умоВ пунктУ 149 Порядку передачi

в оренду ного майна, затвердженого постtшовою

КабiнетУ .0б,2о20 jФ 48З к!еякi питzlння оренди

державно (далri - Порядок), 
]

областi акцiонерного
-ll -,......,,i,' ллАrlпоt\

мяrliя ппо об'ект
,22, м.Киiв

Зага.пьна rrлоща: 63,90 кв. м
Корисна площа: 63,90 кв, м
Чаiтина житловоТ будiвлi, перший поверх,

Тип об'скта: нежитловi примiщення.
Вхiд в примiщення окремий. Стiни, фунламент, перекриття в

за,довiльному .rйi, фiзичний знос "йпоuiдас 
TepMiHy експлуатачii

булiвлi.
тъйiчнил стан об'екта задовiльний, в наявностi системи електропостачання,

теплопостачання, водопостачання та каналiзацii,
об'скт оренди не мас окремих особових paxyHKiB, вiдкритих постачЕIльниками

комунztльних послуг-
повърховий план та фотографiчнi зображення об'екта додаються в окремому

R пппя.гrппiй qяставi вiд 20 1l 2014 Nэ 13126,52-25-20

Залишкова балансова BapTicTb об'екта оренди станом станом на3]l,о5,2022 -
iz+B BB1,52 грн. (один мiльйон двiстi сорок BiciM тисяч BiciMcoT вtсiмдесят

опня гпн 52 коп.) гон, без IUIB.

BapTicTb об'екта
, оренди

про вкJIючення об'екта до

перелiку мйна, що пlдлягае приватизацii, вiдсутнi,

влlння

Не потребуе



Продовження таблицi

2 роки 3б4 днi

но

Пропонований строк

оренди та графiлl

використання об'скта
Iнформачrя про те, що

об'ектом оренди с

пам'ятка культурноl
спадIцини, щойнiо
виявлений об'ек.т

культурноi спадщI4ни
чи його частинit

об'ект оренди не вtдноситься до пам яток ttyJlblyp.'u

виявлених об' eKTiB культурноi спадщини

1о Тlппqпrw немож.;tиВо
Iнформачiя про цtльове

призначення об'скта
}ry

Проект договору

Iнформачiя про
аукцlон

дню провед9ццд_9д ного аукцlон

Електронний аукцtон вlдОУваеться в eJIeкlpuflflrn rwprvDr]

пiдприемсТво кПрозоРро.Пролажi>> .Iерез авторизованi електроннi майданчики,

спосiо проведення аукцlону: електронний аукчiон на продовження договору

оренди.

дurа,u час аукцiону визнаtIаються на електронному маиданчику,

ЧаспровеДеннЯаУкчiонуВсТаноВлюеТЬсяелектронноюторгоВоюсистеМ'ою
автоматично вtдповiдно до вимог порядку проведення електронних ayKIпoJ{lB_,

КiнцевийсТрокпоДанНязаJIВинаУЧастЬВелектронноМУаУкЦlонlта
електронному аукчiонi iз зниженням cTapToBoi цiни встановлюеться

електронною торговою системою для ко}кного електронного аукчiону окремо в

;;;;;-у uu"y . 19 години з0 хвилин до 20 години з0 хвилин дня, що передус

Умови оренди мirйна Строк оренди: 2 роки 3б4 днt
Стартова орендна плата для:

- першого електронного аукцlо ну - 2| 946,|6 грн, (без урtlхування

ПДВ); Пуttкпtом йа Поряdку вказано, lt,|o сп,арmова opeHdHa пJлапш

вltзнача€mься в поряс)ку, переdбаченому пуIжlлtолd 52 tlbozo поряdку, сurc ,,rc ,цoJtce

бупttt нttэючою за осlllанню мiсячну opeHdH|l плаmу, всmановлену )oz,oBopoM, tцо

,iроduuu,уrrtься. Оренdна плаmа за ocllla'Hiti мiсяць оренdч -- mравень 2022

.:...-л^лл ) l olrA l А эпч бpq vtлпttlапння ПJIIJ.

Орендар вiдшкодовус БагIансоутимув
на оплату комунttльних послуг, зем

орендованих примlщень, електропостач

вивiз смiття, охорона територiТ при

послуги.
здiйснення невй'емних полlпшень мояtливо тiльки У разl надi!ння

оточний та/або капiтапьний ремонт
чинним законодztвством.

оренди на користь баrrансоутримувача,

ий орендарем з метою визначеною у
caN{e: розмiщення банку.

особа, яка мас намlр взяти у*" в електронному ayKrrioHi, сплачуе

ресстрацiйний та гарантiйний внески для набуття стаryсу учасника,

ioa*rp мiнiмагrьного кроку пiдвищення cTap'o'oi орендноi плати дJIя:

- аукцiону - 2l9Jý_дрц_Ц%),_

Додатковl умови
оренди майна

Обмеження щlэдо

цiльового призна,чення
об'скта оренди,

встановленi вiдпrэвiдно
до п. 29 Поря;rку

Iнформачiя про умови,
на яких проводI4ться

аукцiон

2



.Ц,окументи, якi розмiщуе

Продовження таблицi

,що укладення договору оренди або в день пlдписання такого договору

переможець електрон"Ь.о аупцiону зобов'язаний сплатити.а_ванс::::л::::::::

(заваrrтая<уе) Учасник в

електроннiй торговiй
системi державного

пiдприсмства
кПрозорро.Прода-жi> для

участi в електрсlнних
торгtlх з оренди мйна на

етапi подачi закритих
lнових пропозицlи

до електронного
а

Вимоги до оформлення

документiв, якi повинен
надати Учасник для

учасil в електр()нних
торгах електронноr
торгово1 системи

aч6aa.rarуuальний депозит, що визначенi за результатаIчIи аукцlону у розмlрах та

.rор"д*у,' передбачених проектом договору оренди майнц опублiкованого_в

оголошеннi про .r.р.дuчу майна в оренлУ у вiдповИностl до пункту l,50

порядку, на рахунок, з€вначений орендодавцем у проекil такого договору,

нийopeнlаp):l0973,08ГpЕ-..^^^"'dй,
iy|n*i,uon-lJ7 Поряdпу n"pido"i в орак)у c)eD:ltt:aBltozo пlа Kojl4))H::::::,::",::
lIYHKll'UJlN 11/ ""t"'"|v,_'"|'::::-.::,:..:,:"л : ься вidповidно do
переdбачено, lt|o 1tозлtiр Zapaшпlll7Hozo в

;у;;;у 58 цьо)о'ПорtЬну,'крiлt чuнноzо ачус 
^аранmluнuu

внесоК у розмiрi половLlнtl clllapmoBo за o\uH мiсlпlь

ний орендар): 39583,16 грн,

Оерэtсавноzо пlа ко]чt)lнальноzо MallHa

вс lllalo вл к) епhс я у ро зл,tiрi с tttap m о al i'

оренdноi'плаmu на:

f,{Ba мiсяtli d-пя об'екmiв opeHdlt, пI)oпoiloBattutt спtрок opeHc)tl якuх clltalloButllb Bic)

il\Hozo i)o п'яmч poKiB 21 946,]6*2 - 43 892,32 zpH,

гарантiйний ""ьaо* 
сплачусться У термiни та_ В порядку, що визначенl

регламентом роботи електронноi торговоi системи державне

грн (зеldно Закону YKpaiHu кПро opeHdy

mрацiйнuй внесок - cyl|a

oi' пцаtttt, всtlановлено| сmаном на ]

б50,00 zpH).

i Кiлькiсть KpoKiB аукцiонУ за методом покрокового зниження cTapToBol

орендноi плати та подальшого подання цiновлж пропозrrчiй - 99,

чиннлrй орендар мае переважне право на продовження договору оренди в

ходi аукцiону на продовження договору оренди за УМОВИ, У" :il :'У'яка с не.--б- --J

УЧаСТЬ В ТаКОГчry

меншою, нlж роз
Потенцiйний орендар
визначеним статтею

повинен вiдповtдати вимогам до

4 Закону Украiни кПро оренду
осоои орендаря,

державного таВимоги до орендаря

,Щля участt в аукцlонl п подати до електронноi

системи документи, визначенi статтею l3 Закону Украiни <про

повиннi вiдповiдати
торговоi системи.I[окументи, що подаються учасниками електроннLtх торгiв

вимогЕllчt, встановленим адмiнiстратором електронно1

державноГо пlдприсмств а <Прозорро, Прода:кl ),

Додаткова iнформацш

ного пцприемств



4 Проловжекня таблицi

для сплати потенцiйними ореtцар
посиланням на cToplHKy вебсайта

тЕtких paxyHкlв https

дiйснюе перерахувzlння реестрацiйного
cbKi рахунки за такими реквlзитill\lи:

державна адмiнiстрацiя
6
жба Украiни, м, Киiв

призначення платежу: для перераху страчiйного тагарантiйного

Рекrliзити paxyнKlB

Технiчнi реквiзи:ги
оголошення

-Ко 
нтактн i д ан i ( н cl м ер
телефону i адреrэа

електронноi пош:ти
працlвника

балансоутримувача для
звернень про

ознйомлення з об'ектом
орендц_-

,Щосryп д.rrя ознЙомленЕя з оО'ектом оренди у рuu\,чr лl

.rъraдu,*u по п'ятницю забезпечуе балансоутримувач Кп <керуюча компанш

обслуговування житлового фонду Щесзянського району м, Киеваr>

Контактна особа: Сокур Валентина [митрtвна
Тел О67 555 45 52; (0аа) 546 З9 l'l,

Керiвник апарату
ольга МАШкIВСъКА

|/



ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження .Щеснянськоi районноТ
в Mic-Ti Киевi держа9ноj алмiнiстрачiifuJ ХпЩЕ_

оголошЕнIlя
про прOведення електронного аукчiону на продовження договору оренди

нежитлових примiщень, що знаходятьOя за адресою: вул. Марини Цu"ru.rЬi, l0/87,
4б,l0 кв. м.

Iнформачiя про
чиrrний договiр
оренди., строк

якого закIнчусться

про
об'ект оренди

ВартiстiЪбЪкта

IнФормацш про
нiцвнlсть рlшень п

. проведе}Iня
lнвестицlиного

конкурсу або про
вкJIючення об'екта
ло перелiку майн4

що пцлягае

ацlя про
отримання

бал анссlутриl\Iувач ем
погодження органу

lшення
перелlку ,:Р_9__:Р9:_.1:1", lнвестицi йного конкурсу

маинц що пIдлягае приватизацti, вiдсутнl.
про включення об'екта до

374 l 5088, мiсцезнаходхtецня: проспект
02225, тел. {044) 546-20-7l. e-miil: vkvO

державна адмiнiстрацiя, код еДРПОТ
Влолодимира Маяковського, 29, MicTo Киi'в,

Балlансоутримувач <<[tеруюча компанi
району м. Киева>>, код
буд. l5, м. Киiв, irцекс
ivchenkol

022\7, тел. (044) 546 39 17, e-mail: vdsokur@ukrnet;

Строк оренди: 2 роки 364 днi
Дата lЧинн аво до
вiд 2 хом на
оренди вlдповцно до умоф пункry l49 i в
комунitльного майна, затвррдя(еного пост ту
0з 06 2020 J\9 4SЗ <!еякi питання оренди дер}кавного та комунального майна>
(далi - Порядок).

Фiзична особа-пi
!оговiр оренди Л9 l075 вiд 25, l0 20l 8

якrцо переможцем став iнrпий учасник електронного аукцiону, договiр з чинним
го укJIадено.

мацiq п]rо об'ект о

в податковiй заставi 12.122008 Ns 5_53

об'ект орендrа зrrахо_дитьсяза адресоrс вул. ринrr Щветаевоi, l0/87, м. КlБ

Вхiд В примiщенН" за.аri"}оЙ. Стiни, фУ"даrеrr, перекриття в задовrльному cTaHi,
фiзичний знос вiдповiдае TepMiHy експлуатацii оудiй Технiчний .ru" Ьб'.*ruзадовiльний, в наявноQтi системИ електропостачання, теплопостачання,

х paxyHKiB, вiдкритих постачальниками

ння об'екта додаються в окремому файлi

eI(Ta оренди станом на 3
,tTcoT сорок шlсть тI,Iсяч к TpIr грн. 44 коп.) грн без

ропоновани
строк оренди та

графiк
використаннJl

об'екта

правлlння

площею
Загалilна



Продовжсння табллtцi

Iнформацiя про те,
що об'сктом

оренди с пам'ятка
культурноi

спадщини, щойно
влulвлений об'ект

культурноl
спадщини чи його

частина

O_Q'eKT оренди не вiдноситься до пам'яток культурноi спадщини, щоЙно вllявлениi
об'сктiв кульryрноi спадщини

lнформацiя про
цrльове

призначеннJI
об'скта ореtци

Об'ект оренди
використовувати
договором оренди

вiдповiдно до абзацу l l ггункту
за будь-яким цiльовим призначенням, oкplM визначеного
вiд 25.10.20l8 J\Э l075 - розмЦення перукарнi" 

'

Проект договору .щодаеться до оголошення про передачу нерухомого майна в оренду " onperoMy
фйлi в ЕТС

чrt,IJмаl чя tlpo
:rукцlон

ектроннiй, торговiй системi державне
торизован1 електроннi майданчики.

аукцlон на продовження договору оренди.
тронному майданчику.

час проведення аукцiону встановлюеться електронною торговою системсю
автоматично вiдповiдно до вимог Порядку проведення електронних аукцiонiв.
кiнu9вий строк подilння зzuIви на ytlacTb в електронrоrу uупцiо"i ,аъпiпrронному
аукцlонl lз зниженням cTapToBoi цiни встановлюеться електронною торговою
системою для кожного ел_ектронного аукцiону окремо в промiжку часу з l9 iодини
30 хвилин до 20 години 30 хвилин дня, що передуе дню проведення електронного

Умсlви оренди
майна

Строк оренди: 2 роки 364 днl
Стартова орендна плата для:
-_п€рlllбр9 електронного аукцiону - 9 460,43грн. (без урzlхувilння tI[B);
OpeHdHa плаmа вuзначена на пiОсmавi бl ouio"ui Bopbtocitt склаdаЬ'ч iоо,,tз zрн.
уржування ПДВ.

без

Додагковi умови
оренди майна

rчlожJlивlсть передаrIl оЬ'екта в суборенду не передба.Iаеться,
Оренлар вiдшкодовус Ба-лансоутр"му"ачу витрати пов'язанi зi сплатою витрат на
оплату комунальних послуг, земельного податку пропорцiйно площi орендованих
примlщень, електропостачання, послуги .з прибирання територii та вивiз смiтгя,
охорона територii примiщення будiвлi та iH. експлуатацiйнi.rоспу.".
ЗдiйсненнЯ невiд'емнИх полiпшень мо)кJиво тiльки у разi "чдй"" орендодавцем
письмовоi згоди на потоtIний таlабо капiта.лlьний peMoHi орендованого майн4 як це
передбачено чинним законодавством.
орендар здiйснюе стрilхування об'екту оренди на користь балrансоутримувача.

. Оренднi к4]riкули - не передбаченi.
Обмеження щодо

цr.пьового
призначення об'екта
оренди. встановленi
вiдповiдно до п. 29

Порядку
Iнфоlrмацrя про
умови, на яких
проводиться

аукцlон

ОСоба, яка мае HaMip взяти )п{асть в ел
та гарантiйний внески для набутгя статусу учасника.
Розмiр мiнiмального кроку пiдвищення cTapToBoi орендноi плати для:

tyHйtbHozcl лtatiltc
ся вidповidtю оtlllyцKmy Kpi.tt ,tttttttoeo оренdаря, якttti сlulачуе zapaltmiultttй

Ti\\io, 
lt,u спшрmовоi' opettOttoi' ttлаmu за odttH мiсяtlь

Розмiр гар_антiйного внеску (потенцiйний орендар): 5 718,7l грн.
Пункmом 58 Поряёкv переdачi в оренdч dеiэtсавнЬо mа ко]ччltсulь,tоZо л.,а1-1на
зазltачено, ulо v разi колtt сmарmова opeHdtш плаmа &Blla|leшa lш tidспtавi
баtансовоi'варmоспti об.'скtltа tlpeHdu, u|о с лlсрухо.пiuл| .+tatitto,tt пlа ллас вllзltачеll,r|



Продовження таблицi

llлоlttv, DозIliD ?ар
влtзначено|у пункmi 5&l По
5 8,. cD о p,tl ),.х а р оз р а x)l lГKy р о з.л.t i ру za р а н m i t-t н о? о в н е с ку ;

,r_5Пмх 1.12
1-) S,

<)е I'B - роз*tiрl zсtршtmiйно?о впеску,.
пa1,1oB.!tell1ltt dля прспlезс)апttluх осiб tn l
Ko:t Dl з 0 iti с l t ю е m ь ся р озраху н () к ;

роз,u i ру с пtaяKчl. оре н() но i' lul опl ч

eHdtt.
.] 2*]6, ] 0-5 7l8,7I
ермiни та в порядку, що влrзначенi
oBoi слrстеми державне пiдпрrtемство

Закону
BltecoК --
нол,t на l

Iокрокового зниження cTapтoBoi орендноiплати та подальшого подання цiнових пропозицiй - 99.

]:_:::u 
оренДар мае перевая(не право на продовження договору оренди в ходiаукцlону на продовження договору оренди за умови, що BiH бере-учасrь в такомуаукцiонi та зробив закриry цiнову пропозr. iю, яка a n",.пtlrою, нiж розмiр cTapToBoiоDендноl ппяти

Вlrмоги до
орендаря

.Щокументи, якi
розмiщуе

(завантажуе)
Учасник в

електроннiй торговii
системi <Прозорро.
пролажi> для участi
3 електронних торгil}

з ореtци майна на
lтапi подачi закритих
цlнових пропозицiй

тобто до
електронного

ч lц l\\,lvtJпаtDпUl u tvl(11,1Пi1)).
l l пd r,tt лл-. _ л- __дJrл yT .Utl б 4укцlонl потенцlиниЙ орендар мае подати до електронноi торговоiсистеми документи, визначенi статтею lз Закону Украiни кпро оре"ду державногота комунального майна>.
вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть поданих документlв несе заJIвник.

R гт

| оформлення
документiв, якi
повинен надати

Учасник для участi в
електронних торгах

електронI{оi торгово[
системи кПрозорро.

Продажi>

,цU^.у ,ЩUt учасниками електронних торгlв повиннl вlдповlдати
торговоl системи державного

вимогам, в становленим 4дмiнi стратором електронноi
lпlдприемства кПрозорро. Пролажi>.

Додаткова
iн{lормачiя

/Ч\J у^Jl'1ц€ннЯ лOГОВору оренДи аOо В ДенЬ ПlДПисаНня такого договору переможецьелектронного аукцiону зобов'язаний сплатити авансовий внесок тазlабезпечуВальниЙ депозит, що визнаЧенl за результатами аукцiону у poaripu" ,uпорядку' передбачених проектом договору оренди майна, о.rубпiпоuu"оaо вс)голошеннi про передачу майна в оренду у "iд"о"iдrостi до пункту l50 Порядку, на
Flti.xyнott, зазначений ореrцодавцем у проектi такого договору.



Продо"*ення таблицi

реквiзити
pi}xyнKlB

реквiзити
потенцiйними

lиснюе перерi}хування реестрацiйного та
рахунки за такими реквiзитами:

Киевi деря(авна алмiнiстрацiя
077766
ка слуrкба Украiни, м. КиiЪ

"" 
J|,х,"u,ення 

платежу : для перерzжування реестр ацiйного та гарантiйного
Технiчнilйвiзити-

огоJIошення
Перiод
зниженням cTapToBoi цiни та аукцiоном за методом покрокового зниження cTapToBoiцlни та подilльшого подання цiнових пропозицiй 1iоIз_i календарних днiв з дати

Б3#;О",ння 
оголошення електронною торговою системою про передачу майна в

iHKy адмiнiстратора, на якiй с посилання в алфавiтному
l л1:_9РаТОРiВ .електронного мйдан.lикu. lii i..*

КонтitктнilБГ-
(номер телефону i

адреса електронно[
пошти) працiвника
балансоутримувача
дJIя звернень про
ознай<lмлення з
об'ект<)м ореrци

]

,

](онтактна особа: C9Iyp Вапентина Щмитрtвна'Гел. 067 555 45 52;Paa) 546 39 l7

ольга MAIIIKrBCbKAКерiвник апарату



ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження,Щеснянськоi районноi
в

в

ОГОЛОШЕННЯ
про проведення еJIектронного аукцiону на продовясення договору оренди
нежитлових примiщень, Iцо знаходяться за адресою: вулиця Буличанська, 3,

площею 46,24 кв. м.

Загальна iнформацiя
Орендодавець Щеснянська районна в MicTi Кисвiдержавна адмiнiстрацiя, код СДРПОУ

374l 5088, мiсцезнаходження: проспект Володимира Ммковського, 29, MicTo
Киiв, 02225, тел (044) 546-20-7L, e-mail: vkvO9(r}ukг.net

Бшансоутрцlr,4lgв&ч КП <dtеруюча компанiя з обслуговування житлового фонду
,Щеснянського району м. Кисва>>, код еДРПОУ 39605452, адреса;
вул. Миколи Закревського, буд. l5, м. Киiв, iндекс 02Zl7, тел, (044) 546 З9 |7,
e-mail : vdsokur(r),ukr, net; ivchenkoluda406(@ukг. net,

Iнформачiя про ч:инний
договlр оренди, строк

jlкого зiжIнчуеться

Благодiйна органiзацiя благодiйний фонд <<[Iаролнi скарби>> - чинний
орендар.
!оговiр оренди JФ 125б вiд 05.04.20l9
Строк оренди: 2 роки 364 днi
.Щата закiнчення догов ору : 02,0 |.2022
Чинний орендар мае переважне право на продовження договору оренди
Ns 1256 вiд 05.04.2019, яке ремiзусться шляхом участl в аукцlонl на
продовження договору оренди вtдповiдно до умов пункту l49 Порядку
передачl в оренду державного та комунЕUIьного майна, затвердженого
постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 03.06.2020 J\9 483 <Щеякi питання
оренди державного та комунального майнD) (даlri - Порядок).
Я*що переможцем став iнший учасник електронного аукцiону, договiр з
чинним орендарем припиня€ться у зв'язку iз закiнченням строку, на який
його укладено.

Iнфоrlмацiя про об'скт оренди
Ьформачiя про об'ект

ореrци
Об'ект оренди знаходиться за адресою: вулиця Булищанськц 3,м. Киiв
Загальна площа: 46,24 кв, м.
Корисна площа: 46,24 кв. м.
Частина некитловоi будiвлi, другий поверх.
Тип об'екта: нежитловi примiщення.
Вхiд . в примiщення загапьний. Стiни, фундамент, перекриття в
зqдовiльному cTaHi, фiзичний знос вiдповiдае TepMiHy експлуатацii
будiвлi. Технiчний стан об'екта задовiльний, в наявностi системи
ел ектропостачання, теплопостачан ня, водопостач ання та кан апiзацii.
Об'ект оренди не мае окремих особових paxyHKiB, вiдкритих
постачальник€lп,lи комун€tльних послуг.
Поверховий план та фотографiчнi зображення об'скта додаються в окремому
файлi в ЕТС.
в податковiй заставi не перебувае.

BapTicTb об'екта оренди ЗалIишкова балансова BapTicTb об'екта оренди станом на 31,05.2022 -
705 597,4Z грн. (ciMcoT п'ять тисяч п'ятсот дев'яносто ciM грн. 42 коп.) грн.
без ПДВ.

Iнформачiя про наявнiсть
рlшень про проведення

iнвсlстицiйного кон курсу
rбо про включення об'сктс

до перелiку майrrа, ,rlg
пl,цJIягае прI.Iватизацll

Рiшення про проведення lнвестицtйного конкурсу або про включення об'скта
ло перелiку майна, цо пiдлягас приватизацii, вiдсутнr.

[нформацiя про оц)иманн,
ба.rrансоутримувачем
погодження ор,гану

управлtння

EIe потребус

Пропонований rэтрок
оренди та граrфiк

]IZ{кори стання об' екта

2 роки 364 днi



IнtРормацiя про l ilцо
об'ектом ореFцIи с

пilм'ятка культурноi
()падщини, щоiiно
виявлений об'r]кт

ку.пьтурноi спадIцини
чи иого частица

культурноi спiцщини, щойновиявлених об'ектiв культурноi спадщини

Iнф,эрмацЙ пffiл"о"е
признаtIення об'екта

оре}ци

про передачу нерухомого майна в оренду вмуфайлi в ЕТС

про аукцlон

Умови оренди Maia"a Строк оренди: 2 роки 364 дП
UTapToBa орендна плата для:
-першого електронного ayKuioHy - 7 O55.97 грн. (без урахування ПД),()рснdна п.,lапtа (]лlзначена на пidi,mавi оалiнсов'й'i,Й-iri скцас)ас 7 055"g7ztlH. без урах),ванttя ПДIJ

Додаr,ковi rмо-.l оре-ц"

цlльоI|ого призначеIrня
об'екта оренди,

встановленi вiдповiдн:о до

Об'скт ор

:::::::":,,РРеНДИ,_iilч продовжуеться, а саме; розмlщення благодiйноiор г ан i з ац i i' -, 
i 

"' 

"; 
;;;, " 

ЁЁ 
"" TJ" iT;"&.|.Жi;,i 3i-' ff#"""fJJ;i,#Tпiдприемницькоi дiяльностi,

Продовження таблицi

об'с
використовувати за будь-яким цlльовим призначенням, oкplМ визначеного

Електронний
пlдприемство
майдан.rики.

аукцlон
<Про з авторизованi електроннi

Дата та час аукцiону визначаються наЧас проведення аукцiоFry 
".ru.системою a"ro"ar"i"o "й"о"iд"о 

ТОРГОВОЮ

еЛектронних аукцiонiв ПРОВеДеННЯ

КiнцевиЙ строк поданнJI зzUIви на участь в електронному аукцiонi таелектронному аукцiонi iз з"иr.еннrм cTapToBoi цiни встановлюеться

;"fi :r"т.i:т:l.:"iу_.:::,:учyу,*но.оi*,ектронно_го.уdйБ;;;;;

спосiб проведення аукцiону: електронний аукцiон на продовження договоруоренди.

оренднi канiкчли - не передбаченi.

iй";;ffi;;ованих пр.имiщень, еле*гропостачання, послуги з прибираннявивiз смiття, охорона iериторii 
"р"i"iч.""я будiвлi та iH.Hi послуги.

НеВiД'еМних полiпшень можпиR наданняol згоди на по
це передбачено И РеМОНТ

стрilхування користь

Iнформацiя про умо]ви,
на яких проводиться

особа, яка

3:::]111]:,:1]_1 
*|"нтiйний внески для набуття стаryсу учасника.РОЗм ip Mi нiмаль ного кроку п iд вищенн; ;,;;;;;;; ;;,йi ;;;;ffi ,-аукцiону -70,55 грн. (1%);

РозмiР гарантiйllого внеску (чинниЙ орендар): 3 527,98 грн.Пункmом l17 
_ Поряdку перЬdачi в opeH'dy Оrр,i:,оuпБrl, пtа колIунсUlьно.оMatiHa переdбачено, ulо^рсlзлtiр еа)анmiйнirо un"r,y всmановлю€mься

":,?:,:"":,!,:^!:,,:!,:,::: '1лI:"Й 
Пiря!ку, *рл, i,,,i,i,bro op"n\apr, якtlli

аукцlон



продо"ження таблицi

dе

JltаЙна за3l!ачено, uto у разl Koiltl спtарп?()ва оренdна плаmа вuзначена наltidcmaBi бацансовtli:варпtосmi об'екmq opeHOti, ,rlо , nrpy*urttлt .ц,tаliнtlлt mаItсI€ бllзtlочену llllou|y, роз,l,tiр zapaHпlitiHo?o внеску вlвrtqчасmься ltlлrl)сом,за 
с m осува н н я ф с4э.+tу.п r, в tl :з н ач е н cl i. у п.ч н кпl i 5 8- t П оряО ty.5В'. (Dop,,lt.y.llcl 

р()зраХунt;1l рс1,1,ъtiр1' 
'йprinrrirr*luo 

rrпrr,r7,,

5 Гh,r х 0.12лэ=;- i S,
L-

ry - рсl,змi1l zаранmiйноz() впеску;
Пм - ltpoJtatm*oBttti MittiлtyM, u"йro,rrro,eHttit ОLtя tlрацезDаmнпх сlсiб

tta l сi,tttя ксшепdарl-tоlо року, в яко.+tу зdiйснiосйься
розрахуltок;

0, ] 2 - КОефiЦiСllПl, чt,|o BidпoBic)ctc ро.з,tliру, cmaBоll opet-tc)tKli, tрmnttt(l2 BidcoпtKiB);
ý - за?а-цьна lt.,чOll|cl rл()'(:кп?а opeHiht.

Гв-(5*248 1,00*0, I 2),il 2*16,24-5 7 3б, 07
Гарантiйниr] внесох сплачуеться у TepMiH и та в йf**у, що визначенi
l::_ly_.nroьa роботи електронноi' торговоТ Ъr.r.r" державнепlдпри€ ПрОЛаЖi>.
Розмiр неску: 650,оО грн (зеlr)но Закон1l Украiiп.t к ПрсlopeHdy ко-||унсLпьно?о -llatiHaп peccntpatlitiHult внесоксулtа кошпliв у 1lозл,tiрi 0,] лliнi,tlмьноi' заробimноi' п;tаmu, вспtановленоi'
спtанол4 на l сiчня поmо1ноzо року (6500,00 zpH*O. ] : 650,00 zрн)Кiлькiсть KpoKiB аукцiону ,Ъ йarодом покрокового зниження cTapToBoiорендноl плати та подальшого подання цiнових пропозицiй - 99.
Чинний орендар мас перевtuкне право на продовження договору оренди в ходI

:1Y]:11:_1лродовження договору оренди за умови, чо "i"'6epb yuu"rrЪ
тоилr.l, _л л,- - - ;;;;"й;:;;;
розмlр cтapтoBoi орендноi плати.

вимоги ло орепдф повинен вlдповlдати вимогам до4 Закону Украiни uПро орендувизначеним статтею
особи орендаря,
державного та€lльного майно.

елеIтроннlй торго,вiй

. системl державного
пlдпрIrемства <Прозорро,

Про,;rажi> дл" yuacTi в
електронних торг€tх з
оренци майна на етапi

подачl закритих цlнових
про.позицiй тобто до

електр9цного аукцilэн

{ля участi в
торгово[ системи документи, визнаtlенI стат1ею
ппРIJп1/ пАпчоDUлF
9ренду державного та комунального майно.
вiдповiдаrrьн icTb за лосто" ipHi сть подан их документiв несе з€uIвник.

Вимоги до мл€)ння
докумtентiв, якi повлrнен

нздоти Учасник для )/частi
в електронних торгах
електронноi торгоlзоi
сисl,еми кПрозорро,

Продажi>



.Що;lаткова rнtфрlйГ-

р екв l зити,lпyт 
р 

аху н к i в h ttр s : //р rоz ;?.#;ъi'Тffi i:fl fr.#ЦT-'ff i?:.Hprozorroprodazh i -cbd2
оператор електронного майданчика здiйснюе перераý/вання

itrfiffi,#i?#r#"1"6"' гарантiйноi 
""""ny на к.вначеИс"пi' plryi;,;;

в нацiонапьнiй вмютi:
жzвна 4дмiнiстрацiя 

j

Украiни, м. Киiв 
i

ання ресстрачiйного та гарантiй"о.о l

Реквiзити-рахркЬ

Те;<нiчнi рек"ЕЙЙ
оголошення

)rоzоrrопrпdя zhi -пЬ.{?

посI]UIання В

x#T:ffy ji".:*:i:j:::p:::1 1iни 
та аукцi оно м за м етодом поIФ оков ого

lЖlНТi;]Т;?-"".':'i#::лт."у::::_о::a""""чi.'Ь"*';ffi;;i#ifi Т;
ffi;;;;iТo#;;ЭистеМою пDо пепепячtl rлqi-,-о Б ллл.-_-.\li:::YT: :РО 

ПеРеДачу мЙна р оренду)

шфавiтному порядку 
"u' 

-"ЁОI,'^'^"РФlwРdЭ flа ЯКll

Лайланчuкя o*i l,аIлът lц^.rL__ )рlнки, операторiвиайданчик4 якi 
-мають

КонтактнiданГGЫБГ
телlефону i адресit

електронноi поштl)
працiвника

баланr:оутримув ач а,цля
звернень про

ознайомлення з об'еl:том
оре}ци

достчп ллоl"rrой
.ro"eiinna 

"о "]"r""чю забезпечуе 0В:00 до 16:00 з

з обслуговування *"rno"o.o фоiд ?;У#r-""ПаНiЯ
Контактна особа: C9lyp. Ва-лентина [митрlвнател 067 555 45 5z: Q4ц 546 зg li.--"'

Кеlliвник апа ольга MAIIIKIBCЬKA

Продовження таблицi



ор,эндодавець

нсоутримувач

Iнформацiя про
чинlrий договiр
оренди, строк

якого
закiнчуеться

ОГОЛОШЕН.НЯ

цдощею 50,00 кв. м
Загальна iH цiя

цlя п об'скт о

про пров€)дення електронного аукцiону на продовження договору орендинежитлового прltмiщення, що за адресою: вулиця Kioro- iiц.-"

BapTic:Tb об'екга
оренди

Iнформачiя про
HMBHicTb рiшень про

проItедення
iнвестицiriного

конкурOу або про
вкJIючення об'скта до
перелlку майна, що

LlрацI}ll кUл LлrllUУ
ира Ммковського, 29, MicTo
lrr npf

^rI 
(с1.еру

раиону м.
бул. 15, м.
dsastar2@u

орендар.

Д::::'t_"лt_':ai}{Ъ l 1б4 вiд 30 листопа да 2ol8 рокуyтpoк оренди: 2роклlЗ64 днi
лата закlнчення договоDч: 24 09 )М1
Чlrнний орендар
Ns l lб4 вiд 30 ли
на продовження

.електронного аукцiону, договiр з._- -___.r--.-.чl ч gJl\чrчлJ, лtJlUбlP J
-г---ЁЕrчýr L.y|LllIlllALLDvn у Jб ,,'Ky lз ЗакlнчеНняМ сТрокУ, на якиЁr йогоукладено.

верх.

. Стiни, 
. фундамент, перекриття вс вlдповцае TepMiHy експлуатачii

технiчниl"r стан об'екта задовiльний, в наявностi системи електропостачання,,lеплопостаtIання, 
водопостачан ня та каналiзацii.luo cKT оренди не мае oкpeM}rx особових paxyHKiB, вiдкритих постачiUIьниками,комун€lJIьних послуг.

]rffi;ЪТЙ 
ПЛаН ia фОТОГРафiчнi зображення об'екга додаються в окремому

вае в податковiй заставi 04.1 l 200я Nо5Dд,-1л1
l}алшшкова б
(BiciпlcoT два
IL,r_rg
llo перелlку Mat"lнa, що пiдл

пDо включення об'екта

l Iнформацrя про

| отриrманняI Ulримання

l бапансоугри IvryBa(IeM

J поголжеrчня орган}.
l !,правлiнlrя

пцлrIгас II

потребус



Продовження таблицj
понова}IIrй 2 poKrr 364 дЙ

стр()к оренди та
графiк

ви](ористання
об'екга

Iнф,эрЙфя пф
те, lцо об'ектом

оренли е пам'ятка
к)lльтурноi

спадщини, що}"lно
виявlтенrrй об'ект

ку,льтурноТ
спадщини чrr його

IIастина

Iнформ,ацБ про
умови, на яких

прово,циться
ayKllioH

I
(

на оплату комчнальнlrх :::н|""Вачv 
R'l,гпятlл ппо'-,^": ^: ^__^

1а оплату комунальн}tх посiуi,
!Р.yquu"их примiщень, електропо
та вI{вlз смlття, охорона територii
послуг}r.

3ЕЦЦаtН,'Ч:чжж;.,: :F, ор е нд и н а к о р и сть б ала н с о утр и м ув ач а
U|o'cKT оренди може бугlt
i:]L".1ЧРi орендtI, якlrй продовжуеться, а саме:()(J ектv з поопа)кv гIп.\плDлпLrтrru -л_л-j
о(5'екту з пЁодаrпу продовольrrо io"ffi йii,Ч';"ol' пlдакцизноi групи.

uo €кт орендлl не вiдноситьiйо пiйБтоквиявлених об'сктiв культурноi. спадщrrнлr
культурноi спадщини, цоЕБ

нформацБ прБ
II1льове

пр}l|значенfUI
гr _об'еlста оренд}r

Проеlсг доiБору

Uo'eKT орендl{ в
викорIrстовувати
договором оренди

rvpl tjt trJlьнuго Оо ектуr vРl tjt E;J]

oi гDупи.vv,l лч Ul \JJIUШснНЯ
йлi в ЕТС

IнформЪчЙпро
Ilr мя1lIя п

а,укцiон

YMoBrr оренди
Ma}"lHa

Додатк:овГрлБй
оренllи майна

aB}le
икtt.

оренди. )НУ' еЛеКТРОННrrri аУКЦiОН на продовження договору

,ПРОМlХ(ку часу з l9 годlrнz з0 хвилин 
^; 

'Ы;;й;;'{;Т'' 

U аУКЦlОНУ ОКРеМО в
ДНЮ ПРОВеДеfНЯ електоонного аукцiонч. ВИЛИН ДНЯ, ЩО ПеРеДУе

, о аукцlону - 8 289,7l грн. (без урilхування ГЩВ);

! "на 
на пidсппвi балансовоi Bapitoiпti ,-оОБ B')89,7l zрн"

обмеження щодБ
цlлысвого

ризначення об'
ОРеНДИ, ВrЭТ&НОВЛеНi
вlдповlдЕlо до п. 29

Or
та
DлРс ення cTapтoBoi орендноi плати дltя:-а:

Рс
пl нниЙ !ренлар):4 144,85 грн.

,luHo?o B|lecry всп|аilовллоспIь-ся вidповidно с)о



продовження таблицi

Вимогrt до
оt)ендаря

електроннiй торговiй
системl державного

пlдпl]исмства
r<Прозорро.Продажi>

для 1частi в
електронних торгах з
эренди майна на етапi

.подачt закритих
цlнових пропозицiй

тобто до
елект,ронного

Вимоги до
оформлення

докуплrэнтiв, якi
повин()н нодати

У.lаСник,цля rлlастi в
електронних торгах

ejleKTpoHIroi торговоi
систеп{и лержавного

llункп?у 58 цьоео

"_!'ffi,r|' , !'!"j''i'ro,','r'i'oBuHtt 
Сmарmовоi' opettdHoi, пltatlttt зсI оduн .|,liсяць

Розмiр гарантiйного внеску (потенчiчпrЗ орендар): 6 202,50 грн.Пункmс>,lt-58 Поряdкv ,,rоr\пiiЪ'i,ir"оч c)ep.ltcaBHcl)b ,n KOJLtvHcLцb.ozo MatiHala tlDeHdHa плапtа вllзlшче|tа tta tlidcmaBi
о с лtерwолlttлt MatiHoлt mа Mcle вllзначенч

ýf,j."ouon",o"o 
ulлжом засllлосуваl.tня

tizГtHoetl впеску:

,,"=5fu*0,12.,е-т*",

llattoB"|lellllti dltя ttулаtlезdапlнuх слсiб на l
кtl,лlу, зd i й с t t юс п? ьс я розрах ч п ок ;
рсlзм i1l.y с manчl l clpet Ю п tli. it", t апtt t ( l 2

3##Нl,Ъ;ffffР#;"' Й;;У"i,-",",.tкJ, яка с не меншою, нiж розмiр

J - зсрацыlа llцоu|о об'с:кпtа tlplet.ttht.
] 2*59,00:6202,50 zpH.

pMlH}I та в порядку, що вrrзначенil торговоi с}lстеми державне

Про o7leHdy
а Ktlt,ttпtiB у
на l сiчня

плати та под:lльшого подання цiновихчинний орендар ма€ переважне прав

lrIo"y на продов)кення договору ор
аУКЦlОНl та зообив ?якпип/ ,,i-л-,, -

нцir"rниl"t оренлар- пов}lнен вiдltовiдатлtвизначенt{м статтею 4 Закону Украiни
комунаJIьного майно.

в}lмогам до
кПро оренду

Щля уч
cllcTeмtl документIr, визначенl статтею l з Закодержавного та комунального майнa>.
Вiдповiдальнiсть зi лостовiрнi.ri',iодu"uх д KyMeHTiB несе заrIвник.

l{oKyMeH
вiиllrогам, встановленIIм адмlнlстратором електронноl торговоi системид,ер)ка в ного пiдпрlrемства <ПрозоррЪ ПрЪдur*i i.'-"' 

r" "'



Рек
длясплатrrпотенцiйними;Н'^Ы"Н.iJifi |o',I#J}посиланням на стrrпirrи.,,оkл.;-^л

Оператор електронного майданчttt
-t'*ii1|#ixl+:-"".inyn;;;;l?.1ё'ff iЖfi |;'#Iiffi ъъ,_т:;i;ffi 

."

ý1._"] цер}кавна адмi нiстрацiя
077766

ська служба YKpaiHlt, м. Kl.riB

ання реестрацiйного та гарантiйного

Продо"".с"ня таблицi

олъга MAIIIKIBCЬKA

(номер телефону i
адреса сlлекгронноi
_пошти працiвника
балансоугримувача
для зв€)рнень про
ознаиомлення з

oHTilKTHi данi

об'ектом

Керiвrrик

Д,одаткова
iнформацiя укладення договору ор

можець електпо ннпгп я\7переможець електронно го ау"ч,ч r r J J'\J\JD )l5 d,п иI7 GплатлlтIl авансовиЙ внесок таЗаоеЗпеЧУВальнlrй депоЗит, Що виiначенi за р..r";;;;;;з uу*чiф"у p".rip*
;i#"#ЁýIi 1"ff^::::::,i,,"Y:":_::м_договору оЬенди nou"nu, опуOлtкованого вiщff lJJ_","ъ?.#1i.#;т:":":rj:,li;";#;ffi fi :;i'il.""fi :'-T'l1;

Реквiзити ра-*у*.*

,эхнiчнi

реквiзtrти
ого.пошення

Перi

3;;1.r"" стаптовоi ,,,-," ]1Р]l"_?'_,1Т:_:"_lУкцiоном за методом покроковогозниження cTapToBoi цiнlr та' подальшого подання, i";Ж';;;iЪffУt;Б:r;календарних днiв з дати о_прилюднення оголошення електронною торговою
:i:::y": п р_о_ передачу майна в. оренду)едrrне посйланй 

:1j;б-_.-j;Цr"iii;iнiстратора на якiй с посиланrul в
ilgl?ft"#I,,i:3;j:х::у9-л:iii:::_отliчБi:{"онногомаr-rданчика,якi
ЛостуI для оз
понедлка по п
,обслvговvвяннобслуговуванн.. ,r\ItlJrvDvl w l1uutlлу л€Uнянського раЙону м. Киево>

]Ко нтактна особа : С9:ур. Вал е_нтина Щмитрiвна'Гел. 067 555 45 5z: р4о 546 з9 ir -



ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядясе ння .Щеснянськоi райо HHoi
в MicTi Ки
Bi

оголошЕtIня
про пров'дення електронного аукцiону на продовження договору орендинежитлового примiщення, що за адресою: просп, Маяковського Володлrмира, I О,

цд9щею 29,40 кв, м.

Орендодавец"

Балансоутримуrа;

члtнний договiр
оренди, строк

якого
:iакlнчуеться

lнформацiя
прооб'ект
оренди

BapTicTb
об'екr,а оренди

Iнформацiя про

tп on'CT cT п

,ttlr ((керу

# " ii } #;:j"l.:r F#УО: _' ?Я 9 ; 1 
5 
? : уррr9 :"ул Мl5ол4 Закр евсь кого,буд l5, м киiв, iндекс о2)п,,"" rоiцi"ii;iffir;ЖТГJаЁУЙlпrЁ;dsаstаг2@ukr.пеt,

Благ
орендар.

Япщо переможцеrЪrч, in. 
- j

инним
адено.

на продовження договору оренди
€ться шляхом участi в аукцiонi наlдно Порядку передачi

р_ 9реrду державного та комунilльного
Кабiнету MiHicTpiB Украiни 

"1о 
Ъ],оо z 

ного постановою

1:|]y:r".o,а поrупilльного майнuu (далi ПИТаННЯ ОРеНДИ

об'ект
м. Киi'в

ерх.

фундамент, .пе_рекриття в зqдовiльному
експлуатацii будiвлi.

водопостачання та каналlrзацii 
аявностl системИ електропостачання,

об'ект оренди не мае окремих особових paxyHktB, вiдкритих постачальникамикомун€lльних послуг.

ffi;i;ЪТ|. 
ПЛаН Та фОТОГРафiчнi зображення об'екта додаIоться вокремому

В податковiй заставi не

aJIBHlcTb рIшень п
пр|оведення

iнвестицiйного
конк)/рсу або про

вкJIючення об'ектад
перелlку майна, шiо

Iнформацlя про
отримання

ансоутримувачем
погод)(ення оргiiflу

Рiшення
об'екта Д а, що пlдлягае приватизацll, вlдсутнl.

Не потребуе



Продовження таблицl

с|ренди та графi(
використання

ацlя про.те,
щс|оO'екто.м оренщи

с пам'ятка
кульryрноi

спадщини, щойrrо
вttявлений об'ск:т

культурноi
спiцщини чи йоl.о

2 роки ЗС4 д_-Й

виявлених об'ектtв культурноi спадцини
КУЛЬryРноI спадrrинr, IЙЙЙ

]lризначення

Iнфопмаlliq .r.r.. л-;_

Дод аеr" с"-дБ-Бйлош ення

Дню провед."", 
"rr"nr.,;;;;;;;;;i" 

'v l'ОДИНИ JU ХВ}uIи}цня, що передуе
YMoBil фБндГма;н

Додат;ковПйБй
орен,ци майна

Обме:ження щодо
цlльового

призначенняоб'екта
оренди, всталовленi
вiдповйнодо п.29

loHy -4 8б1,02 коп, без ПД;
u 

",,o.""u Я?j оз 
cul t l Lll к о в о i. б ал а н с о в о i' в а1 lпt о с m iяк а,

IYlо}I(JIи

Оренда ансоУтриМvвачч Rитпятr, пп_,_лл--. л] _

fi#Ё:i;#ffi;'_';:Ж;#j":f, *"' оре}ци на к исть балlансоутримувача

Об'ект оре

ffi#:*,,,"ff lil,,, 1т*,_ :y_oi:_" TI.,".,, а саме :'Ъ":-Н:Н" Ч;Жffi;:"I
;i"н;;нl'наплощi,щоне""пор,.,о"r.""""';;,#НЖН";:L"fi:::;

ооа, яка мае HaMip взят
гарантiйний внески дл
rrлiп л"i.,i.,л

ip гарантiйнЬго 
"rеску 

(чиннил-l орендар): 2 430,5l грн.Пункmом tJ7 Поряdку,переdсtчi в оренdу OepucaBHclz() пtа колlлLrлr)r'н(цlьНОпереdбачено, lt',o рсlзлtiр zара-нmiйноzсl BIlecky всmановлюеmь

якttti сttлач

ш про
умови:, на яких
провOдиться

ау](цlон



хранпliйнttti BHecclK у
iсяць1Вб1,02;2==2

'ОЗМiР ГаРантiйного BHpelcv /ппъ^-.--:-;*;;";;:у|!д:ii::::!i:",:;:ы|:::! ; : r:;То|по.оlЦО У |lаЗi КОЛtt спlарmова opeHdHa 
"";;;';;;;i;;:":::,::

Х::::"''_::,:,::':л::!|""?!, tt|o € нерухо.\.tl!лl,ъ'аtiнолt mсl

', Фор,лtуltбу Поряl
1,1ec^)|:

г_ ýПмх0.12JB=<,--t
12 -r 9'

l(yt"

а

п ,peHOu.

ри ц ьо мч, u" 
", 

_ 

"d:;{, :::: :I9, ::i : э: 1Ь;. 
l о : 1б 1 7. 0 7

ЭНШим, Hix< два пDожl{т Не можеМеНШIrм, нiх<два пDожl{т Не МОже бутl
| Сlrlня кЕUIендаDного рок ДатнtIх осiб н

lI']I_?б''Р]Р _оР.rо, "". б_уд"t(l!.\ о() €ктlв оренди нез
оряОку 2 181,00 zoH.*2,0 1 962,oo rpi| r\"J!*ЦJD<tГ'ГtN (п.. z v.IwU суН/.

сплачу€тьс" у ::чy1"1 ru в порядку, що визначенiелектронноi торговоi сrlстеми o.i*u"". пiдприемство
Розмlр ресстрацil-tн
)ePJK:aBl|o?o lllcl ко,. Про o1lelK)
эозлtilli 0, ] .viнiл|а;! cl KtlulпtiB
х()ll|очttо?о poKt, (6500 ОО 2р на ] сiчлil( .r

у за методом покрокового зниженI
ання lтiнпоиY -лопозицiй - 99. 

ня cTapToBoi орендноvrlusицlи - УУ.

договору оренди в ходi
BiH бере yuicr" в такому
не менщою, нiж розмiр

маинil).

имогIl до орендаря

менти, якl

елеlктроннiй
торговiй системi

деtr)жавного
пlдttриемства
<Прозорро.

I Iродах{:I)) для y.lacTi
в ел€}ктронних

торгах з оренди
маина на етапi

.подачt закритих
цlнових: пропозицiй

тобто до
елек.гронного

Продовження таблицi

даних документiв несе заявник.



Керiвник ап

Продовження таблицi

ОЛЪГа МАIIIКIВСЪКА

Вимоги дГ
оформлення

документlв, якi
п(ЭВинен наД&ти

Учасник для y"lacTiB
елеI(тронних торгilх

eKTpoHHoi торговоi
системи

РеквiзийlЙffiв

До укл

:л.Рл.::]П.u 
Ь ел ектр онн о го аукцl о ну зобов' яз ан ий с пзаоезпечувыlьний пегт^?1rт rLл Бr,^rr^,.^--: --забезпечувальний депозит, що визйаченi ." рЫ;;;;ами аукцlону у розмiрах та

}"jfёlr.;J,.o,:;*":::::,,1?".",:_l:y lolo:"pi оЪе"дll п,rЙ.,о, опублiкованого в
fi tT""ff НJ*",;'-:'#Lхжж"::]i*#ЁЁЩJ;,l'iУýх"#,"'?,Б

Реквiз
сIUIати потенцiйними орендарями гарантiйних тпоси.п€tнням на cToniIfKrr rдбло)?ъл л--_j__]_поси,п€tнням на cTopiHKy ,зебсайrч *ri"igrp_aюpa,^Ha якtй зазна.lенi реквiзити
;iУ;."о.JНiЬЪ, httPs://pгozo,.o.saleЛnf;i.l;k;;";;i_ 

majdanchiki_ets_

9ч.р майданчика .-
* !Т:} у на кiвнач";:lНЪ:j;'#О,Н""-ffiЁ.Х.".#;Ж'#"."

ýlt"l дер жав на алм iH i стр ацi9
077,/66

ська слу;кба Украiни, м. КиiвКод
I Iризначення платежу: для перерахування реестрачiйного таlантiйцого BHecKiB.

Технiчнi
реквlзити

ого.пошення

Перiод

;i"#HK" 
.I?:;о"оr_:'п":_:1к.1rоном за метод м покрокового зниженн,icTapToBoi цiни та ,од-".uо.Ь- 

' ;";;# '" 
;;##"-""оТ#ё;хН(20-35 каJIендарних днiв a о"r" Ь"рилюднення оголошення електронноюпередачу майна в ореrrду).

.л1-:т:,тl адrit iсrраrорц на якiй е посилання ь
,й,"hБ;/ь;;;;l:;"т"'iлтф;:_::l;il"йЁj"ffi"Jfi :J#"###;'"_:

ковгтактнiдй
(номс:р телефону i

адреса електронноi
поштli працвника

баланс:оутримувача
длязвернень про
ознайомлення з

ч КП <Керуючакомпанiяч л-t_l (керуючiжо

ý.";-;;;;; ;-;;;;"";;;;:;"-"'" 

РайОНУ М КИеВаl

Тел. 067 555 45 52: Q4цl 546 з9 ii -^-

.Щодаткова
iнформачiя



ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Щеснянськоi районноi
в MicTi Киечi дерх<авноi_алмiнiстрачii

Ns l,об
ОГОЛОШЕННЯ

про проведення еJIектронного ayKuioHy на продовження договору оренди
нежитлових примiщень, що знаходяться за адресою: вул. Закревського Мrrколлr, 29,

площею 35,80 кв. м,

Загальна iнформачiя
Орендодавець flеснянська районна в MicTi Кисвi державна адмiнiстрацiя, код €ДРПОУ

374l5088, мiсцезнаходх(ення: проспект Володимира Маяковського, 29, MicTo Киiв,
02225, тел. (044) 546-20-7l, e-n,ail: vkv09(@ukr.net

Балrаrrсоутримувач КП <<Керуюча компаrliя з обслуговування житлового фонду Щеснянського
району м. Кисво>, код еДРПОУ З9605452, адреса: вул, Миколи Закревського, бул.
1_5, м. Киiв, iндекс 02Zl7, тел (044) 546 39 1-1, e-mail: vdsokur@ukr_net;
ivch enkolu da4 06(@ukr. net.

l Ьфорyацiя про Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю <<Стан Орто>> - чинний орендар.
,,Щоговiр оренди Jф l037вiд 2'7 07 Z0l8
Строк оренди: 2 роки З64 днi
,Щата закiнчення догов ору. |2.07.202|
ЧинниЙ орендар мас перевarкне право на продовх(ення договору оренди JE l037 вiд
2'7.07.20|8, яке реа-гIiзуеться шляхом участl в аукцlонl на продовження договору
оренди вlдповцно до умов пункту l49 Порядку передачi в оренлу державного та
комун.rльного мЙна, затвердженого постановою Кабiнеry MiHicTpiB Украiни
вiд 03.06.2020 ]ф 483 кЩеякi питання оренли дерх(авного та комунzlльного майнаr>
(далi - Порядок).
Якщо перемохщем став iншлrй учасник електронного аукцiону, логовiр з чинним
ОРегцарем припинясться у зв'язку iз закiнчеlrняпл строку, на який його чкладено,

Irlфорпrаrцiя пр0 об'скт ореIIдII
Iнфrэрмачiя про
об'ект оренди

BapTicTb об'екта
оренди

I*rфс,рrацiя про
нtUIвнl()ть рlшень пр0

проведення
iнвестицiйного

у або про
qя об'екта
ку майна,
цляга€
тизацii
ацlя про
иання
римуваtIем
Lня органу
tлlння

Об'ект орендLr зFIаходиться за адресою: вул. Закревського Миколи, 29, м. Киiв
Загальна площа: 35,80 кв. м
Корисна плоца: 35,80 кв. м
Частина нежитловоi булrвлi, перший поверх.
Тип об'скта: не)t(итловi примiщення.
Вхiд в прип,liщення загil,льний. CTiHll, фуIrдамент, перекриття в зпдовiльному cTaHi,
фiзичний знос вiдповiдае TepMiHy експлуатацii будiвлi, Технiчний стан об'скта
ЗаДОВiЛьниЙ, в наявностi системи електропостачання, теплопостачання,
водопостачання та каналiзацii.
Об'ект ОРе}ци не мае окремих особових paxyHKiB, вiдкритих постачальниками
комунiл.льних послуг.
Поверховий плшl та фотографiчнi зображення об'екта додаються в окремому файлi
в ЕТС.
В полатковiй заставi не перебувае.
За-пишкова балансова BapTicTb об'екта оренди станом на 3 1.05.2022 - 59l 920,5З грн
(п'ятсот дев'яносто одна тисяча дев'ятсот двадцять грн. 53 коп.) без ПД
Рiшення про проведення iнвестицiйного
перелiку майна, що пiдлягас приватизацii,

конкурсу
вlдсутнl.

або про вкJIючення об'скта до

Не потребус



Пропонований 2 роки 364 днi
cтpl)K оренди та

графiк
виjкористаннrt

об'екта

частина
ацш про скт оренди вцповlдно до

Продоrrп.е"ня таблицi

l1 гryнкту 29 неможJIиво
призначенням, oKpiM визначеного
розмlщення торговельних об'ектiв з

орен/Iи е пам'ятка
к','льryрноi

спадIцини, щойно
вияв.пеrrий об'ект

к)/льтурноi
спадIlцини чи його

1_Ilльове
прIlзначення

об'екта
Проект лоБвору

IнформацЙ про
аукцiон

Iнфорпrацiя про
умови. наяких
проводиться

аух:цlон

використовувати за будь-яким
договором оренди вiд 27.07.2018

цlльовим
N,r l0З7 -п чних в

уваеться в електроннiй т
одажi> через авторизованi е
: електронний аукцlон на продовження договору оренди"аються на електронному майдан.lику.

влюеться електронною торговою системоюПорядку проведення електронних аукцiонiв.
аукцiонi i з знихсенням .JJJ;#i,T""" ;Ж:Ж:ТJ аУКцiонi та електронному
системою дJuI кожного електронного аукцiону окремо 

" "o"'#'Tfi"#;,i 'ТНЁl;i|_i",#J#r 
до 20 години 30 хЪилин о"", *о передус дню проведення електронного

Uj'eKT оренди не вlдноситься дЪ пЫ
оо eKTlB культурноl спадщини

аворендувокремому

Умоlзи ореfiди-

улрilхувtlння ПШ); 
- першого електронного аукцlону - 5 9l9,2l грн. (без

Оренdна плаmа 
",i,uouu"o на пiёсmавi залt,п.ttксlвоi' бапансовоi Baplrlocttti сълас)ае 59]9,2] ерн. без ураху,вання ПЛI].

ДодатlкоБПйови
орецци майна

цrльового
признаtIення об'екта
оренди, встановленi
вцповlдно до п. 29

еж()нFLя щодо

Можлив

:УJr"frч"rчнапьних гтлгпt/г.:]:::,чулyу_л"]зur" пов'язанi зi сплатою витрат на

(( 9'екry оренди на користь балансоутримувача.
Hl,

()платУ комунальних послуг, земельного податку про.,орцiйr; ";;;;;йу##'римlщень, електроJIостачання, n9.r.y::, . .rрrб"рu"r".'r.р".орii rа "i"Гirr-",i]::,9: 11,:1р:.:|]1 
при м iщ ення бУдi вл i та lH. експлуатацi йн i по слуги.]rдlиснення невlд'смних полiпшень можJIиво тiлiки у p*i "йirй орч*цодirвцемписьмовоi згоди на поточний та/або капiтмьниИ реrо*riорендованого майна, як цепередбачено чинним законодавством.

Рrозмirr гарантiйного Ънеску (потенцiйний о

пlдвищенюI cTapToBoi орендноi плати для:

нний орендар)
в opeHi)y dер,ж наiйноzсl внеску do, Kpl.ryl ччнно2о оренdаря, uйвl!есок у розмiрi ltOJlOBllHl! сmарпк)в()i' opeHdHbi" ltлапrll за оОuн лtiсяць5 9l9,2L, 2 - 2 959,6!z-рн.

с
т,



Продовження таблицi

Вилиоги до

електроннlй торговiй
системl державного

пlдприемства
<Прtlзоооо.

ПролЫi> ллi участi
електро,нних
з оренд}r майна на

етzIпI подЕtчi закрити
цlнових пропозицiй

тобто до
електронного

аук
Вим,эгй дБl офорлилення

документiв, якi
повине]Il нздати

Учасник дlля участi в
електронI{их торгах

електронноi торговоi
системи дер)IQlвного

пlдпрйсмства

u.r:?,n1::yoi,y tlyHimi jii-'й;;й." Оl|5"СI<tL'СПlЬСЯ ulil'Noлl засmосування формулtl,
) ?5J, {Р 17 р;у1yn а р оз раху п ку рtЬлt цлу Z аран п, i I:l п о2о в 1-1 е с ку ;

г"=5fuх0,12..о
Е-*Ь,

Dе У - ро.з,ълiр zapaHпtitiHoeo Bt-lecly;Пм - про,)tпlmкоr;uit ,ttiHiл,ty,ll, вспlансlвленuli я rtраtlезi)аmнuх rlсiб Hcl lс i ч н Я tc сtп е н i) ар н о 2 о р о kу, в я к O^,l у з r) i й с н ю с, пl ь с я I) о зр аху н () к,.0,I2 - коесРiцiсltm, uр uiЬпйidач роз,tliру,спrавкll opetldHoi.tutamtl (!2BidcoпlKiB),.
5' - за?сLгtьна лlлоlца tлб'с:lспtа tцленdu.

Iпи tтлллп., в 6.,_, _. ^ !'"=(r*2]8l*0,t2j,,t2*з5,80:1 4JO,99ПРИ ЦЬОМУ В бУдь-якому випадку o.rr',;';;;u::rf:";::::":i 
"е 

може бути меншим,нlя( два прожиткових мiнiмуми, 
"aru*ro"ne"i дr,"- ,рчr]aaоur"их осiб на l сi.tняздiй сню еть сярозрчжунок для буд"-" *"* ЪЪ;.пiu ор."о"

ування (п 58 Порlд,.у 248 ],00;i" ;;,0 :"l я'i)",iо ,p"sчуеться у термiни та в порядку, що визначенipoHHoi торговоi систем}l лержавriе пiдфймство
еску: 650,00 грн (зzidно Закон1, YKpai.Htt кПро o1leHc)y

,l,t ali н а > ре ссrп pat 
1 i ti rп ii ы rc с о к 

_ 
cylt а к о t,rt п t i в у, 1lo зл,t i 1liaпllt, BcпlaltoB.qe tto|cпlaHoл. на ] сiчня пuпrоui,о:rо 1ru*1,

ЧаТитаподаJIьшогоподанн;ffi Н:lЙ"#rl:"r":О9ЗНИЖеННЯСТаРТОВоiоренлноi

НlЖ""J"'il?у,#i:J:у'"l*:л:rз. :1 |рооовжен я договору оренди в ходi;";; #fiъ;:н Jr;:;3,,"Tj#; ;-":ir
iil:i;"#,Т"ТrТИВ 

ЗаКРИТv uiHoBy пЬопозицiю, 

"*". 
"" Йi-о., нiжрозмiр cTapToBoi,

]lоrенцй"ЙЙФе"дФ
статтею 4 Закону Уко

повинен вiдповiдатй вимогам до особи орендаря, ,изнБйнй
Ного тя кa'll\rwря пL Dпгп ..лХ,.л.,

l{ля участl в аукцlо
системи документи,
,],а комунального май
I}iдповjда.lпьнiстi з" досrо"iрнiсть поданих документiв несе з€uIвник,

lrlлl lриLмс,I.ва (l lроЗорро- l lродажl>.

електронних торгiв
електронно[ торговоi

повиннI вlдповlдати
системи державного

кПрозорро.

розмlщус
(з_авантажуе)
Уча.сник-в



Продовження таблJлиц,

иснюс перерахування реестрацiйного та
рalхунки за такими реквiзитЪми:

p._rj дер жавна алм iнiстрачiя
077766
ка слуrкба Украiни, м. Киiв

я реестрацiйного та гяпянтiй-^-^
технiчйlБкБiзЙЙ

ого.пошення

KoHT:lKTHi даFIi-
(номер телефону i

адреса сlлектронноi
пошти) працiвника
балансо,утримувача
для звернень про
ознай()млення з
об'€кт(lм оренди

]}ii"нн;"3;;жж:нffi*ia*iтжу,ffi 
.-:}##]:.1Жхх*,,Т

I(oHTaKTHa особа: C9nyp В алlентина,.Щмитрrвна
lГел. 067 555 45 SZ: tОЦilЗiЬ-;;'i;* ^'"

ольга МАШкrВСъкА

irrформацiя

paý/HKlB

Керiвник апарату



ЗАТВЕРДЖЕНО

uiд4"( 2u Ns rЮб

розлоряркен i районноiв MicTi Киевi
_:_ 9l ь_ _,2 iнiстралii

ОреlтдйБББ

Ба_rlансоуфЙЙувач

IнформацЙ"ро
чиннlлй договiр
орен,ци, строк

якого зilкlнчуеться

Загальня iH

IнформачБ пф
об'скторенди

CTl)
оренди

мацIя про
lcTb tllшень

. провеrIення
tнвестиIIiйного

конкурсу або про
включення об'екта
до перелiк:у майна,

що пlдляга€

ацш про
_ отримЕlнюI
Оirлансоуlр,имувач
погодження орг:lну

правлlння
ропон()вани

строк оренди та
графiк

дер2кавна адмiнiстраlliя, iЙ- еПВолодимира Маяковського, 29, мiсБ Киiв,
о
о
1
l,

:

Hl
9.12.202l

,"." Т#:Т fi.:,;iX" хffi ,к iH xTJ^ ::жН;L?:: йтп:омунальногомайна."i::охf#.J';"*iну"liн:*,vJд*;w:н";
::'rX'r"ili]$Jф 

483 <Деякi "';;;;;р;й" о"о,*u"ного та комунального майнuu (далi

,Щоговiр оренди lчп lziд 
";"" ;fjо;Йi;Ь'lСl'К' 

((LTaH UPTo) - Чинний оре"лар.

}[кщо перемох(цем став iH
9 аУКцlону_, логовiр з чинним

якии иого укJIаIIеноftlаulя п nal n&l 'аит л
с)б
Заг м.
К,орисна площа; 32,02 кв. м.
Частина нежитловоi Оудiвлi, лругий пов х,Тип об'екта; нежитловl примlщення.
Вхiд в примiщенн"_за.аr,iпrИ. Стiни, dlунламент, перекриття в задовlльному cTaHi,фiзичний знос вiдповйае TepMi"y екЬrrлуатацii бrБ;. Технiчний сr* ъб'.пrч
ЦЙ:ХТ:#,?""""r" Jffi?.".:il' "i""'" електропостачання, теrulопостачання,

P.ffibH;T;";""J* onPb'"* ОСОбОвих paxyHKiB, вiдкритих постачаJIьниками

Ij]rr.Е.-"""Й 
ПЛаН ia rРотографiчнi зображення об'скта додаються в окремому файлi

в податковiй заставi не
Jалишкова баJIан(------...=-_----
Бzý Ъ,i,"ts й:Ё;ff", Тg;п',"оэ коп. ) грн без ПJIВ,

э0 екта оренди станом
дев'ять тисяч чотириста

на Зl05,ZO2Z--
двадцять одна грн.

про вruIючення

використання
об'еl:та

2 роки



Продо"*е"ня таблицi

об'ектiв пуr".rоrr;;;;ЛU lIaM ЯТОК КУЛЬТУРНОi сп4дщ""", щййlйБrБй
оре}ци с пам'ятка

ку.пьryрноi
спадщини, щойно
ВрUIвлrэниЙ об'ект

Ky.ltbrypHoI
спадщ]ини чи його

чilстина

Iнформаiдlя про
умови, на яких

ПРОВОДI{ТЬСЯ
а)жцlон

пуrIкту 29 ПоЙку-;емоЙБо
лризначенням, oKpiM визначеногодоговором оренди вiд 28 02.2}lg

абзацу П
цtльовим
Ns 1234 -педичних вПроектдБББру

,Цодаеться до оголошення про передачу 
".ру*о* nnББ"айлi в ЕТС оренду в окремому

Ор
Ф Скry оренди на к исть балансоутримувача.

с
с
(б

?Щ;:Hr"i:,:;:::::,,!onX'!"oBi запuulковоi, баlансовоi, варпюспti скпас)ае
м
О1

:#ffi l,::ly:**:::_.:r,':JPJ{J"".Ъ'r""T#-TiйXTiHl;'#ffi ТН."#1Т,#примiщень, .,"п,ро.,о.й:*:ъ":::.Jr:,';";;',Н;'Х;;;iЪТ#i"fr",i' 
""Ж'УН?iffохорона територi i при мiщення бУдi влi-та l". .i.""i"."чiи" i no.ry.",Здiйснення невiд'емних полiпшъ"" 

-",

ЦЁftЖ.НЯ##;дrt*Тх;#i#lХ,ЖЖJiБ:#ffi Ж;Х'#iт_"iт

tнформацЙ пф
цlльове

приз|наченFUI
об'ек.га оренди

lнфорrrацЙ про Iiлектро
пlдприсмство <<ПоозопПо Пп9дl2ц11) чер ез_авторизован lчлq,\\l,/ 19P9J аЁ I (JрИЗОВаНl

електронний аукцlон на продовження договору оренди.ються на електронному майданчику.
встановлюсться електронною торговою системоюимог Порядку проведеr"" еr.пrронних аукцt oHiB,

аукцlонl lз зниженням .".1Ъlo}ЪIТ:# ""Жil*tr;ТI"ur11o"',;;Йнному
;i3"ff*Жr;'Hfi ff ]'Jr',нж};*х{:ý:j::з"'#'ТýТ#;1,ыНН:;

,i;;;.^'/^v 'w l('Лl^НИ JU ХВИлин дня, що передуе д"ю .,ро""д""", Ё"Ъ*"рЬiiЪ.о
УмовиЪрЙди

ДодаrкойlйБй
ореtци майна

Обмеження щодо
цlльового

призначення об'скта
оренди, встановленi
вiдповiдно до п 29

об'ект о

lозмiщення,"о"ý##""#ЪЪ::Ж I ifiЫор],опедичних виробiв.

особа, яка м
та г,арантiйний внески для

5 29 лllсяL|ъ

Розl
00.pn.

Розмiр мiнiмального кроку пlдвищення cTapToBoi орендноi плати для:

ндар):2647,1lгрн.
dер:ж,авноz-о пlа ко,чунсиьно2о MaiiHa

вIlю€пlься вidповiёно dо
вне()ок у розлtiрi llол()вl,tнlt cпlaDmoBoi.rlrl 

uй, сплачуе zаранmiйнuй
5 )с 

!.\,о.tп., |-|lrцUпluв()l ()l) л^",-, лtiсяrlь

Iнфор.мацiя 
"ро,е,



'оtlяdку

titiпoeo Btlecчy:

г__5Пмх0,12-.-=тЛý,

dе ]Ь - розлtiр eapatmtititto?o внеску;
Пм - пр():ж-,llпlковuti л,tiнiмулt, вспtан()()ленuй Dля цlацезdаmнuх сlсiб Hct ]

0, l 2 :' ::: ;r:,: :У ::: : :,'] ii !! ;,,"л,i Yu у, з с) i t i ся кй ь с я р ( ) з р а ху н () к ;

|)lнкmо.u

U,l2 - коефiцiс:llпI,,trо вidповiоас: pcli,tipl, r,r,lr*,,;;;:;;;;;i;;i,.;;;; (t?Bic)comKiB);
5' - зсl?сLllьна tLlоlцLl об'с,кmа cllleHi)u.

0 zр,п).
pMtHrI та в порядку, що вrrзначенiвоi сlrстеми державri,i riдrЪЙЪмство

uоо_.зп]""*ення cтapToBoi орендноi

у оренди в ходi
участь в такому
розмtр cTapToBoi

повинен вiдповiдБи вимогам до особи оре}царя, визнБчБнЙ

лектроннiй торговi
системl державного

пlдприемства
<Прозоопо.

Пролаяii> ллi участi
в електронних торгi

з оренди майна на

цlнових пропозицiй
тобто до

електронного

Щ.пя участi в
системи доку
та, комунаJIьн
вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть поданих документiв несе заявник.

оформ.пення
документiв, якi
повинен надати

Учасник для участi в
електоннI{х торгах

елекlронноi торговоi
системи держ€lвного

пlдприсмства
<Прозсlрро.

Докумен
ви]иогам, встilновленим адмiнiстратором
пцпри€мства кПрозорро. Продажr>. 

-

електронних торгiв
електронноi торгово[

Продовження таблицj

повиннl вiдповiдати
системи дер}l(авного



Про,lовження таблицl
дсдаткова
iн(lормацiя

l

I

порядку, 1ередбачених "оЁ"-ff"ХЪН":irо..rr:",# 

аВаНСОВИЙ ВНеСОК Та

_оголошеннi 
про передачу ,b-na 

" 
орйоу у ".iо"йопЪ.,реквiзити

рац/нкlв

иснюс перерахування ресстрацiйного та
рtlхунки за такими реквiзитЬми.

9gl цержавна адмiнiстрацiя
077766

ка служба Украiни, м. Киi.в

ня реестрацiйного та гаDантiйногп
ТехнiчнLреiЫiЙЙ

огол()шення

До
п()
ж' утримувачJ(П <Керую

району м. Киева>

KtlHTaKTHa особа: С9:ур, Валентина !митрiвнател 067 555 45 sz;Qlq s+o зd-izl^"'

Керiвник
ольга МАШкIВСъкА
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