
дЕснянськА рлйоннА в MIсTI ки€вI
ДЕРЖЛВНЛ АДМIНIС ТРАЦlЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

а 6, of lла&

Про оголошення аукцlону на
продовження договору оренди

ВiдповiднО дО законiВ УкраIнИ кПрО мiсцевi державнi адмiнiстрацil>,
кПрО орендУ дсржавнОго та комунаJIЬного майна>, Порядку перелачi в оренду

державногО та кому}l?lJIЬIlогО штайна, затвердженогО постановоIо Кабiнету
MiHicTpiB УкраТни вiд 03 червня 2020 року Ng 483 <!еякi питання оренди

державного та комунzшьного майна>, рiшення КиТвськоТ MicbKoT рали вiд

23 липня 202О року Jф 50/9129 кПро деякi питання оренди комунztJIьного плайна

територiалыlоi громади MicTit Киева>> l,a t}рilховуючll iнформаltiкl

балансоутримуваtIа коl\,tунального пiдприсмс,гва <<KepyKl,ta коМпанlЯ

з обслуюuуоu"п" )IIитJIоI]ого фоrrлч f{еснянськ()г() райогrу м. Киt,ва>>

вiд l9 LIервня 2022 року Nb 46- lЗ8l :

1. оголоси,гИ аукrцiон, за результат]амI4 якого .tинний договiр оренди

нежитлових примirrlень може бути продов}I(еt-rий з iонуючиМ орендареМ

Мztлим прив1тни]\il гliдпрлtеплстI]оNl ((l-РАЖt4НА) або укладений з новим

орендарем.

2. Затвердити текст оголоLl]ення про проведення електронного ayKuioHy
на продов}кення договор)/ ореIiдt,I tlеrl(иl,лових примiщень, якi :згtахоляl,ься ,]а

uдр.Ьоrо. м. КиТв, бу-rlьв. Биксrв;r JIеогliда,7-д, зzlt,алt,Ноlо Ilлоlцею 45,4,5 кв. м.

що додасться,

3. БаrдансоутриIуtувачу ком\ tlitльll1li\{)/ пljlп[)и( мс1,IJ\ <<Kepyt<l,ta к()]\,|Ilillllя ,t

обсrlуговуванtlя il(итлового (loll:ty Леснянськоt,о 1эайону м I(ис,ва>> неt}ljtкjlа,цн()

повiдомити tIIttlHor,сr оре}lдаря ]lpo проl]еле}lllя eJIeKтpOtit]()0,t) ayKlIlOlly.

4. Вiддiлу з пи1,ань lчлайнit комунаJIьноТ власнос,гi ,[]еснянськоТ palioHHoi в

MicT:i Киевi державFIоl адптiнiсr,раuii розпtiстлl,ги оголошення про проведення

елек1ронного аукцiоlt1, l]a tIродов)кення договору оренди нежитлових

примirllеrtь в еJlекц)оннiи r,орговiй системi.



5. Вiддiлу бухгалтерського облiку ,га звiтностi Деснянськоl' районгtt,li l]

MicTi Киевi державноi адмiнiстрачiт в установленому порядкv. провес I и

перерахування коштiв, шо надiй,lуть вiл t-lltella,l()pa ejleKl,p()гiH()l,() шлztйilаtlllикil

б. Контроль за виконанtlям цього розпоряд}кення гl()класl,и на :]ас-гуtlникll

голови Щеснllнськоi районнот в MicTi Кисвi дер)I(авноТ адмiнlстраuii
о. Плясецького.

Голова Щм итро PATHIKOB

г



ЗАТВЕРДЖЕ,НО

[)о зtlоря;l;ке rr rrя /|ес ня }]с t, K()l ра ii() tl ll()l

в Mic li Hic lttauitоiдJб а55
ОГОЛОШЕННЯ

про прOведення епектрOнного аукцiону на продовження договору оренди
нежитлов}rх прлtмiщень, що знаходяться за адресою: бульвар Бltкова Леонiда, 7-А,

площею 45,45 кв. м,

Загальна illформацiя
Орендодавець [еснянська районна в MicTi Кисвi державна адмiнiстрацiя, код СДРПОУ

З74l5088, мiсцезнаходже}lня: проспект Володимира Маяковського, 29, MicTo
Киiв,0222-5, тел (044) 546-20-7l, e-rTail. ч\109@9kr ц91
КП <КеруIоча ком]lанiя ,l обслуговува}ltlя ж}|l,.lloliot-o фонлу Деснянськоlо
району м. Кисва>>, код СДРПОУ ]9б05452. ьчреса вy.п Мllкtlлtt '}aK1,1eBcbKtlltl

буд 1_5, п,r Киiв, iндекс 022l7, T,e,ll (()44) 5,1{l l9 l 7. e-tllatl r c]strlirtllt,rtkt tlcl
i чсhеп ko| uda4()6@u kr net
I\4itrte пр1-1ватне пiлrt1lll(Nlсгt]() ((['[),AiKl,]ll,,\il - lllIlltIlrii tlllcrr.tlt1l

!оговiр ореl-|д}{ J$l l]ll вlл ]lJ 0] ]0l()
('l,poK оренltи, 2 1ltlKtt .}(1-1 :ttrt

Дата закiн,lенtlя догоtlору, ()l l l 2()2l
Чинний орендар ма€ гlерева){не право на пр()д()в)кення д()говорч оренди Nч l21,1

вiд 28.02.20 l9, яке реа_лiзусться шляхом y(IacTl в аукцlонl на продов>ltення
договору оренди вiдповiдно до умов пункту l49 Порялку передачi в оренду
державного та комунaLльного майна, затвердженого постановою Кабiнеry
MiHicTpiB Укра'lни вiд 03.06 2020 Jф 483 <!еякr питання оренди державного та
комунального майна> (далi - Порялок).
якщо перемохtцем став iнший учасник електронного аукцlону, договlр :] чинним
орендарем припинясться у зв'язку iз закiнченням строку, на який його укла*ценсl

Балансоутримувач

Iнформачiя про
чинний логовlр

оренди, строк якого
закiн.tусться

IH ацiя пJrо об'ект
lнформачiя про
об'ект оренди

Об'скт оренди знаходиться за адресою: бульвар Бикова Леонlда, 7-А,
Загмьна площа: 45,45 кв, м
Корисна площа: 45,4-5 кв м
Частина не)ки,глов()t булtвлt, llc[)llllril rlclBepx
Тип об'с,кта. не)iи I,ловt ltримiщення
Вхiд в примirttення загальнtlй. ('Tl ни, фчнламен I. tlерекри rrя t]

задовiльгtому cTaHi, фiзи.rний .знос вiдповiлаr TepMlHy експлуа-гачii булlвлl
технi.lний стан об'скта :задовiльний, в наявностl системи електропостачання,
теплопостаt{ання, водоп ocTatl ан н я та канм l :зацi I

Об'ект орендI4 не мас окремих особових paxyнKlB, вlдкритих постаччUIьниками
КОМУНZLПЬНИХ ПОСЛУГ.
Поверховlлй план та фотографiчнt зобрах(ення об'екта додаються в окремому
файлi в ЕТС.
В податковiй заставi не перебувас.

BapTicTb об'екта
оренди

Залишкова балансова BapTicTb об'екта оренди станом
675 459, 32 грн (шiсr,сот сiмлесят п'яl,ь тися.l tIотириста п'
32 коп.) грrt. без ПflВ

Iнформацiя про
HtUIBHlcTb рlшень про

проведення
iнвестрtцil"лного

конкурсу або про
вкJlючення об'екта до
перелiку майна, що

пцлягас приватизацti

Рiшення про проведення lнвестицtйного KoнKypcy або про вклюtIення об'скта .(r.l

перелiку майна, що пiдлягае прIlватtl,}ацii, вtдсчтлtl

[нформацiя про
отримання

балансоутримувачем
погод)(ення органу

vпDавлlння

Не потребус



Пропонований
строк оренди та

графiк
використання

об'екта
Iнформачiя про те,

що об'сктом оренди
с пам'ятка
культурноl

спадщини, щойно
виявлений об'скт

культурноi
спадщини .lи його

частина

[нформацiя про
аукцlон

Умови оренди
майна

Додатковi умови
оренди майна

lнформацiя про
цlльове

призначеннrl
об'скта орешtи

Обмеження щодо
цйьов'ого

призначення об'скта
оренди, встановленl
вiдповiдно до п, 29

lнформачiя про
умови, на яких
проводиться

аукцlон

Продовlкення таб;lицi

2 роки 364 днt

об'ект оренди не вlдноситься ло пам'яток кулt,гчрнtrr спzu,trrйlrrr. rцiliiно
виявлених об'сктiв культурнtli спадщин и

Електронний аукцiон вiдбувасr,ься u .,леп-,р<rпr"'i Пiл*ii, ..i,.,.eiii'.,t*1,,,',,,,,,"
пцприсмсТво <Прозорро.Прола;<i> через aB,Iol)I,1з()Iral]l ejleKl,[)()tlHt Maiiltair,rrrKrr
СПОСiб ПРОВеДеННЯ aYKLltottv е.IlектрО}]нIlй aуKrlttltl tia lII)()/t()в).l{еl]tlя ,]1()I ()t]()[)\
оренди
Дата T'a'tac аУкЦitlнУ l]и]начаються t]a eJlLlKг[)()llll()]\4\, l\4al|,lltt'l||lK\
Час провеl(ення ayKLtlOHy вста}lовJlю(l,ься е.]lек,гронн()к) I()[)l,()l]()K) cllc геl\4()к)
аВТОМаТ}lчl-{О ВlДГIОВlдtlО дtl вIlrчlог [Iорялк\, Ilровелеtlt]я e_,leKTI)()t]t{llx aуKIll()}llt]
Кiнцевий строк подання заяtt1.1 на Y(lас]ь в еJIекIр()нноl\,l},it},,кцl()нl Ia
електронному ayKuioHi |З зни)l(енням cTapToBoi цiни встановлк)(.ться

Строк оренди: 2 роки 364 днi
С_'тартова орендна плата для:
-^першого елек],ронного ayKLtloHY - б 754,59 грн (без урахування ПДВ):
()patitta п.,пmа arыla.relra на пidсmаrзi бalottctlBrli'Bctlrti,ilr,пii ct;_:ttlёtlc, 6 75J.59
бсз 1l1лац,rзан ня Пl l}J
МожливiсТ" перелачЙб iхтЪ ГГуОорЪплу n" ,,.редба,,а. , n.u
Оренлар вiдшкодовуt: Бмансоутрllмувачч Bl.tl,pal,tl п()в я}аiнl tl сItлaiг()к) Rllll]il I

на оплату KoMyHilJIbtl1,1x послYг, lеI\4елl,}]()г() гlодатку rlpclпtlpttlii rr<l II_гI()lltl
Орендоt]ан1.1х пр1.1мlщень, елек1-1)()п()стilllаll]tlя. ll()cJlvt.tt ! ll})lt,itt}latlttя lcl)lll()l)ll lll
BI4Bl3 сlчlIття, oxopol{a replttrl;lti Ilpll\,1 llllCtlllя Гr\,;llll-,lt Iil ltl cKcl],t\;tllrttliitrt
послугl',|
Здiйснення невiд'спlни\ I]0лlIlIllеllь M())l(-IlIlt]() г1,1IькIl у l)it.}l tJajlatlllя ()pClt.:t(),.tllIJltcN'
Пt,tСьмОвОi ']гоД1.1 на п()T()tlHllt"t rа'аб<l Kitlll-гl]Jlt,lllrii ;lc-rutclrr г ()l)cl1,'t()l]atttlt.tl пlaiitla як
uе перелбачено tl }l tl н }i м законодавс,гвоI\4
Оренлар здiйснкlс сlpахvRаlння об'скту ()[)ендl] на корllс,гь балансочгримчвач:t
_Qр"_цд_ца } l lцу,rц_ - ],|j ц ер.е1]!)а (l сн l __

Об'еКТ ОРеНДИ МОЖе бУти використаний оренларем ] ме,гок) t]ll]l|al|ctl()K) \
договорl оренди, який проловжусться, а саме розмlttlення перчкарнl

]
"l

особа, яка Nlac HaMip взяти Yчасть в електронному aynu,,ln,. -сnnauресстрацiл"rнrtй ,га гарант,iйний внески для набуття статусу учасника
Розмiр мirliма-гlьного кроку пiдвlлщення cTallTbBoi ор"плп.li IIлати д.пя
-аукцiоrrу -67,,55 грн (l%):
Рjзмiр га;rантiirllогo Btlecкy (чинний оренлар) 3 З77,3() l7ltt.
Пу'нкmt1.1t l17 lltцlяr)к.|'trcрсt)tlчl в ()|)(,ll()|,()(|),)K,(lбtl(),,() пl(I л()1l.|,ll(! lllll(),,() 11,1lllrtl
ttе'РеdбаЧеll(), lt|() 1xlЗ.tti1l ,'ctllcttttlttitt't(),'() BltL|c,K|,(;(,lllLIlr()6. ll()t,ll1 l,(,)l r;lr)lltljlt)ll(.) (|ll

електронною торговою сljс],емою лля K())I(1-1O|-() елек,гр()нного а\/кцlону окре]\4() в
промlжку tlacy:] l9 години З0 хвилин до 20 години _]0 хвилин дня, Iцо переду(



Продовлtсння таблицl

tl)/tllillly -58 tlbtlzrl Поуrк)к1,, K;litt ,-ttttttttl.,rl tlllettOctllst,
BllecoK )| |)()з.+llрt ll(),,loBlttlll clllaplllOB()i tцlettr)tttti
6754,59:2 3 377,30 l1ltt.

Розмiр гарантiйнOг() внеску (потенчiйниii оltендар): 5 638л07 грн
П,),ltKt,ttt1,1t 58 Порлhк|l trcреt)сtчi r; tl|ltlttc)|,()el).)l(0Blt()<,() tllu K().|t|,ll(1.11.1ltl,'tt t1l1i11171
,зс],зIl(lчсll(), lll() |, |)Lltl K(),llI (.,lll(ll)lll()()|l ()l)(tt()ll(l ll l(l1,1l(l (;ll jll(lIl('ll(l ll(l lll()(lll(l(ll
бct.,tt.tlt<:txltli ritt|ltlttx,nti tfi't b,l1ttt tl|lcttt)lt. lll() ( llL,l)|,y()|ll!1,1 1l(tllll()|l lll(l 1l(l(

Bll,Jll(lLlell|, l?.,l(лll|,. |)() ].,llll) :lll)(lllrlllllll(),,() Gll(,(.,K|, бll ill(lIlll( lllb(,ll lll lrlY()|l
,JL|cl?tOL,.|)Bl,tllt!rt (|)(ц),|l_|"lll, l;ll ]l!llIlL,ll()t.t, i4,1lK,llll _i,\ lltцпtlк.у
58,'. <Dцl.tt.|).,la |)()-j|.)(,lx.|,ttK.l,Ilt'l;.t.ti|).|,,,(ll,dltllliiltttl,,tl BtlcL,l;.||,

Гв=
5 Пьr х 0.1] xS.l]

Ое l'B - улtl,з.tti;_l?clpcltlltliilll()?()ыlас,к.),,:
П.tt - llpo)l(tlпtKoBttit ttitti.lt.|.,.l.t, (;(пtLlll(lt;.,tt,ttttit l).,tlt tllltttlt, j()(ll|lttll\, ()L, j(i

tto l t:iчttя ка,lсtlО(ц)ll()?() |)()л,.|,, (;,lli()1l.|,-x)iit<,ttюr,пtb(,rl |)(),-lIl(ly.1,1l()t;,
0, 12 - li()eq)llIl(llltl, ltl() tlit)пrx;ir)rK, l|(),).1lll).|,L,llt(l(]Klt rl7kttt)ttrli ltttltпtt ( l)

r;ir)c,tlt,ltKirl),
.\ -'j(h'(1.Ibl!(l tt t(пl|(l rtti't Klttct I)fl1,111111

l'B (-5*2]8 l ,()()*0, l ] ) l ) *J.i, J_i _, 6.],l, // -

Гарантiйнrlй Bl-tec()K сплаl.tч(-Iься \ ,I,cpN4 lllll la l] Il()l)я;lк\. lll() ltlllIi;llicl]l
Реглашлеtt,тt,lм 1ltlбrllll c,,lcкI})()llll()l I()|)I()l]()l cll(, lc\Ill lcl\,l,,ll{l t,

пiлпрtlсмс,гво ((l lptl ltlpptl I I1ltl.,111;1;1,;

PorMi1l JlеС:сl;lаrriЙног0 l}llccK.1,: tl5().()() tplt ( t.,lr.lllrl l(|^l)ll.| \ t,l,,tttttt ,, ||1ltl ()|)( |||l\

dc1l,Hctltltttl,,() lrta K()|l,|,llLl lhll(),,() |ldllll(l,, l|(,! (,llll)(llIlllllllll (|llL,L l)л (,.\ \l(l l,()llll)lll, I

ро,з.ltilli 0,1 .ltittitttl-ttrtttli зttlltlбittttttli п-l(llllll. BL,lllLlll()B.l(ll()t L,llldlt()-|t tttl l t,t,tttst

пoпtoLlllo?() 1lclK1, (6500.00,,1ltt*(), l б,r().()(),,1ltt)
Кlлькiсть KpoKiB аукцIон}, :tit меl,олом rloK[)()NoIrOt о ]ни)ке1-1ня cIapTOI]()l ()ренлll()l
платl1 та подzLпьшого подання цlнов1,1х пропозицiй - 99
Чинний орендар ма€ перевах(не право на продов)кення договору оренди в ходl
аукцlону на.продов)I(ення договору орендt{ за умови, що BiH бере участь в
такому аукцiонi та зробI4в закриту чiнову пропозицlю, яка с не меншою, нlж

i орендноi плати
Потенцiйний орендар повt,lнен вlлповlдатl1 вимогам до особtl о[)ендаря,
визначеним стагтеlо 4 Закону Украiни <<Про оренлч дер)кавного T,it KoNlvHilJlbH()t ()

майна>

!ля участi в аукцiонi потенцiйний оренла1l ма( llолат[l до елекгронн()l l,()pt()t]()l

сI.Iстеми документи, t]1,1:]HalleHl с],апек) l] ']aKclгt\, \'Kpailrrr <<ГIlltl ()[)L)ll.,l\

державного,га кому}lflльного маЙнa))
Вiдповiдмьнiсть за jltlcToBtlllllcl,b Il()д;tt]ll\ .,l()K\ MeltTlt] tlece tаяtltillк

!окументи, якi

розмlщу€
(завантажуе)
Учасник в

електрон нtй тор гов t l,"t

системi кПро:зорро
Пролажi> лля учас,гi в

електронних торгах з

оренди майна на етапi
подааll закр}iтих

цiнових пропозицiй
до електрон

!окументи, ш{о подаI()ться учасниками електронних торг]в
BI4 могам, встаl{оt]ле|-Il l м адмlн ] стр атором електро н Hoi

державного пiдпрlасмства <Прозорро, Продаllti>

повиннl вlдпов]датI4
торгово] cI4cTeMI,1

Вимоги до
оформлення

документlв, якl
повинен надати

Учасник для учпgri ,
електрон}J[Iх торгах

електронноl торговоl
системи дер)кавного

пiдприемства

Вимоги до
орендаря



Додаткова
iнформачiя

Реквiзити paxyHKiB

Технiчнi реквiзити
оголошення

KoHTaKTHi ланi (н
телефону i адреса

ел9ктронноi пошти)
працlвника

бмансоутримувача
для звернень про
ознайомлення з
об'сктом оренд}l

Керiвник апара,гу

Прсl.tовжсtr н я -t,a(i,1 
t t t lt

До укладення договору оренци або R.цеt{t, пl/trl 1.1с[]lJня такоI,о.,l()г()t]()р\
перемоя(ець електронного ayKLll(lгty l<lСlов'я;аниi]t cIlJlaltlIll ilt}iitlc()l]ltii BttcctlK la
забезпе.rувальнllйдс]tl()lllI. trl() Rll]tlallclll ]а |)c]\.lll,taltllvllla\,|-,ltl()ll\ \ l)()]Mll)ll\ 1,1

порядку, перелбачених пр()ектом llOl,()t]()p\/ ()pet"tlltl Nlal lFlа. <lllttlJltbtttlltll()l() li

оголошIеннi проперелачумайнаворенлчу вiлtlсlвtдtttlсli/t(lгlуttкl-y l5()IItlря;rкr.
н а р ах ун о к, :]аз н а ч ещ х !р9Iд9д9!ц9 Nl,Yдш)qц_I] lgц9l.(L,щ l ( )_99l) )

Реквiзити paxyHKiB операторlв елекгроннl.,lх майданчикtв, вlлкр1,1]1.1х

для сплати потенцtйними орендарям1,1 гарантrйних та ре€страrltйних BHecKtB ]а
пос14лання]!l на cTOplHKy вебсtrйта адмlнlстраrора, на якtй за]наченl рекtslзити
Taкllx paxyHкll]
prozorroprodazhi -cbd2

h ttp s . /i р гоzо гго s а l е/ i п Го/е l е k tго п ll i - m aj d ап с h t k t - ets -

Оператор електронного майдан.tика здiйснюе перерахування реестрацiйного
та (або) гарантiйного внеску на к.вначейськi рахунки за такими реквiзитами.

в нацiона-лlьнiй валютi :

Одерхсува.l , !еснянська районна в MicTi Kr.lcBi дерх{авна алмrнiстраuiя
Рахунок Л]'9 UA 86820 I 720355249038000077766
Банк одержуваtlа: flержавна казначейськчt слуrкба Украiни, м Киiв
Код згiдно з СДРПОУ З74l .5088
Призна.lення плате)|(у, для перерахування ресстраtttйного Tzt гарагlтtйнrlr tl

BHecKlB
Перiсlл Mi>t< ayKltIOHolvl l,а ачкцitltlсlм l t }}]l|;liеt]tlям cl1ll) I()t.}()l ltl}lll,
аУКЦlОНОМ l:] :]H1,1)KetlltЯlvl СГаР'tОВ()l l.[lltll Та aVt\tllOtl()]Vl }а Ме r()Л()М tl()K})()K()tJ()l ()

зни)I{ення cTapT()BoI ItlHll га tt()л€Ulbtll()t,() Il()данllя ttlH()t}l1x ltl)tltttl:lltLttii (](.)- l5
календарнllх днlt] ,] дати оприJlюдненl-iя ()I,оJl()шенtlя е.jIек,гронн()к) г()рI ()ROк)

системою про передачу майна в оренду).
Сдине посилання на веб-сторitrку алпliнiстратора, на якiй с посилання в
а_гlфавiтному порядку на веб-с,горiнки операторlв електронного майданчика, якi
маю,rь
,Щоступ для ознайомлення з об'ектом оренди у робочi днi з 08:00 до 16:00 з
понедiлка по п'ятницю забезпе.rус балансоутримуваtI Кп ккеруюча компанiя з
обслуговування житлового фонду !,еснянського району м. Кисва>

Контактна особа: Сокур Валентl.tна Щмитрrвна
Тел, 067 555 45 52; (0аа) .546 39 l7

( ),,t 1,1 il М д I I IK I I]('LK ,\


