
дЕснянськА рлйоннА в MICTI ки€вI
ДЕРЖЛВНЛ АДМIНIСТРАЦlЯ

балан la комунального гliдприсмства <<KepyKl.1a ко]\lгtitнiя
з об я житлоI]ого tРонлу !есняrrського району м. I{ис,вirl>

вiд 08 2 року NЬ 46- 1910:

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

N, //l/

Про оголошення аукцiону на
tlродовження договору оренди

Вiдповiдно до зirконiв Украiни <Про мiсцевi дерrкавнi адмiнiстрацlТ>.
кПро оренду дер)r€вного та комунzLльного майна>, Порядку передачi в ope}lll)/

держаRного та коN{унaльного майна, затвердженого постановою Кабilrету
MiHicTpiB Украiни вiд 03 червня 2020 року Nb 483 <<f[еякi питання оренди
лер)кавного та комунального майна>, рiшення КиТвськоi MicbKoi ради вiд
2З лил.rlя 2020 року Nэ 5019129 <Про деякl питаrIня оренди комунального
майна територizutьноi гроN,Iади MicTa Киева> та враховуючи iнформашiкl

1. ОголоQити аукцiон, за результатами якого .lиllний логовiр орен/{и
нежрIтлових приl\1lщень N,Iоже бути продовlкений з iснуtочим орендарсNl
Фiзичною особою-пiдприеплцем Iванцовим !митром Володишлирови.tем абсl

укладений з новим орендарем.

2. Затвердити текст оголошення про проведення електронного аукцiоrlу
на про/{ов}кен}Iя договору оренди нежитлових примiщень, якi знахоляться 1]а

адресою: м. Киiв, вул. Ба,.lьзака Оноре де,88, загальною tlлощею 2З,l0 кв. м,

що додасться.

З, БалансоутриI\,Iувачу- комунально]\{у пiдпристчtству <<Kepylo.1a

компанiя з обс.lrуговування )i(и,гJlовоI,о dlсlнлу !еснянськсlго paiioнy I\4. Kl.tc_,Btt>

невiлкладrtо повiдомити чиt{ного орендаря про проt]едення eJleK,гp()Htl()I,o

ayrcuior-ry.

4. Вiддiлу з пиlанL, N4айllа KoMyHilJlbttclT власttостi !,еснянськоI районllоТ
в плiс,гi Киевi державноТ алшлiнiстраuii розмiстити 0голошlення Ilpo проведенtiя
електронного ayKuiotty на продовжеtlня логовору ореrlли не)к},lтJ]оI}их

примiщень в електроннiй торговiй систешлi.



5. Вiддiлу бухгалтерсъкого облiку та звiтностi flеснянськоi районно[ в

MicTi Киевi державноi адмiнiстрачiТ в установленому порядку, провести
перерахування коштiв, шо надiйдуть вiд оператора електронного майданчика.

6. Контроль
заступника голови

за виконання]\{
:"о,о ..

!еснянськоi раион}iоl
розпорядження покласти на
в MicTi Кисвi дерлсавноi

адмiнiстрацii О. Плясеtт*

Голова
- Щмитро PATHIKOBс

2



ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Щеснянськоi район Hoi
В HicTlBi wl/""

ОГОЛОШЕНЕЯ
про проведення еJIектронного аукцiону на продовження договору оренди

нех(Ilтлових примiщень, Iцо знаходятЬся за адресою: м, Киiв, вул. Бальзака Оноре де,88
загальною площею 23,10 кв. м
Задздрд,l lцФормачiя

Орендодавець Щ9l1нська. райоrlrlа в MicTi Киевi державна адмiнiстрацiя, код сдрпоу
з741508в, мiсцезнаходя(е}Iня: проспект Володимира Маяковського, 29,' MicTo
Киiв, 02225, тел. (044) 5 46-20-'ll, е-mаil: vkvO9(@uki.net

-ьаJIансоутримувач Kll <(К'еруюча компанiя з обслуговуваIlня житлового фонду Щеснянського
району м. Киева>>, кол СЩРПоу 39605452, адреса: вул. Миколи Закревського,
QУЦ t5, м. Киiв, iндекс 022|7,тел (044) 546зý 17, e_mail: vdsokur@ukr.net;
dzyba-orenda@ukr.net

Iнформацiя про
чинний договiр

ореrци, строк якого
закlнчуеться

Фiзична особа-пiдприсмець
орендар.
.Щоговiр оренди J\Ъ l2S7 вiд 28 05 20l9
Строк оренди: 2 роки 364 днi
,Щата закiнчення договору: 2I,04.2022
Yrчуr орендар мае _перев€Dкне право на продовження договору ореFци
л9 l287 вiд 28.05.20l9, яке реа-rriзуеться шляхом участi " ау*ц;о"i rlа
продовження договору оренди вiдповiдно до умов пункту 149 Порядку
передачl в оренду державного та комуншrьного майна, затвердженого
постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 03.06.2020 J\Ъ 483 к[еякi питання
о!енди державного та комунального майноl (далi - Порядок).
ЯпщО переможцем стаВ iншиЙ учасниК електроннОго аукцiону, договiр з
tIинниМ ореrцареМ припиня€Ться у зв'яЗку iз закiнченням строку, на який його
укладено.

lнФормацiя про об'ект ореIIди
нQормацlя про
об'скт оренди

UO'cKT оренди знzIходиться за адресоIо: вул. Бальзака Оноре де, 88, м, Киь
Загапьна площа: 23,10 кв. м.
Кориснаплоща: 23,10 кв. м.
Частина нежитловоi булiвлi, перший поверх.
Тип об'скта: нех(итловi примiщення.

амент, перекрит,гя в задовiльному
ксплуатацii булiвлi. Технiчний стан
електропостачання, теплопостачання

водопостачання та канал iзацii.
об'ект оренди не мае окремих особових paxyHkiB, вiдкритих постачiulьниками
комунаJIьних послуг.
поверховий план та фотографiчнi зобра)кення об'скта додаються в окремому
фаliлi в ЕТС.

BapTicTb об'екта
ореrци

Залlишкова бапансова варт
436l05,z2 грн. (чотириста тридцять шlсть тисяч сто п'ять грн. 22 коп.)
цдв

без

rнФормаIlш про
HмBHlcTb рtшень про

проведення
iнвестицiйного

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

пцлягае приватизацii
Iнформачiя про

отримання
балансоутримувачем
погодження органу

управлlння

Не потребуе



продоu*епня таблицi

'ект оренди не вiдносиiiй дБ памТюк культурноi спадщини,
виявлених об'ектiв культурноi спадщини,

оренди

ню проведення елек ного аукцlон

Електронний аукцiон вiдбувасться в
пцприсмство <Прозорро. Пролажi> .le
LпосlО проведенНя аукцIонУ: електроНний аукцiОн на продОвження договору

ою
в.
та

електронному аукцlонl 1з зниженням стартовоi цiни встановлюеться
електроннОю торговоЮ срIстемоЮ для кожного електронного аукцlону окремо в
промlжку часу з 19 години 30 хвилин до 20 години 30 хвилин дня, що переду€

lя про
аукцlон

додатковi умови
оренди майна

ацlя про
умови, на яких

проводиться аукцlон

моя<ливiсть передачi об'скта в суборенду не передбачаеться.
Орендар вiдшкодовуе Балансоутримувачу витрати пов'язанi зi сплатою витрат
на оплаry комунilльних послуг, земельного податку пропорчiйно гlлощi
орендованих примlщень, електропостачання, послуги з прибирання територii
та вивiЗ смiтгя, охорона територii примiщення будiвлi та iH. експлуатацiЙнi
посJIуги.

об'скт ореtци може бути використаний орендаре з метою визначеною у
договорl оренди, який продовжусться, а саме: розмlщення перукарнl.

ропоновани
строк оренди та

графiк
використання

об'екта
rнформацш про те,

що об'ектом оренди
с пZlNl'ятка
культурноi

спадщини, щойно
виявлений об'ект

культурноl
спадщини чи його

частина
скт ореrци вlдповlдно до абзацу l l пункry 29 Г[орядку неможливо

використовувати за будь-яким цiльовим
договором оренди вiд 28.05.20l9 ]Ф 128'7 -

призначенням, oкplМ визначеного
розмlщення перукарнl.

еться до оголошення про передачу нерухомого майна в оренду в окремому
i в ЕТС.

мови оренди
майна

Строк ореtци: 2 роки 364 днi
Стартова орендна плата для:
- першого електронного аукцlон
uliсmdесяttt оdп zрLlвня ()5 iопitiок

Зб1,05 грн. (чопtttрtt пluсячi пtрllспlа

Обмеження щодо
ьового призначенн
об'екта оренди,

встановленl
вiдповйно до п. 29

особа, яка мае HaMip. взяти участь р електронному аукцiонi, сплачус
реестрачiйний та гарантiйний внески лля набутгя статусу учасника-
Розмiр пtiнiмального кроку пiдвищення cTapToBoi оренлноi плати для.
-аукцiону -4З,6| грн. (l%);

орендар): 2 180,53 грн.
епф, dерэк,авllоlо mа Ko.uyHcL|lbHoeo
aHпlitiHozo внеску всmано&цю€пъся
dпу, tcllilt ч,1,1ltноzо opeHr)aplt, якttii

сllлачу€ eapaHпtitiHuii внессlк у роз.uiрi lloлoBtlllll сmарпlовоi- o1ieHOHtii: lшаппt
за оdtш.лliсяtуь
! 3б].,05 : 2 - 2 180,53 zpH.
!озмiр гарантiйного внес потеrlцiйttиt"r ореllдар): 4 962.00

здiйснення невiд'смних полiпшень моя(ливо тiльки у разi надання
ореFцодавцеМ письмово[ згодИ на поточний та/або капiтапlьний ремонторендованого майна, як tle передбачено tIинним законодавством.
Qренлар здiйснюе страхування об'скry оренди на користь балансоутримуваtIа.
Qренднiканiкули - нЪ пёредбаченi.

Z роки 3б4 днt

. lнформацш про
цшьове призначення

об'екта оренди

lIpocKT договору

Iнформацiя про ачкцБн



Продовжсння таблицi

|)lHKпlclst i rз orlc:ttr)v )eп)traritr()?() п?tl tz)-\l|,|на.цыl()?()
лlаitttа ЗаЗltа|lено. Illo v tлазi Kotttt сmаl)пlова ollet,ti)lta п-паmа нlзtrачеlrа rla
ttii)aпaBi (laцallctlBoi'Boпmocllti об'скmа опенi)ч. 1llo с lteDvxo.\tllht ,ltaittto.nt пlcl
лl,а€ в1.1Зl!а.lеl.tv lt]lolll,v. rlr-l,:змiп zatlatttltitiltoeo Bt!ecK|) вllзl!ачаеп?ься LIшяхо.\l
ЗаСm Осуван ня форl l)).ц Il, B1l зл! all et t o| у llчil кm i 5 В-] ПоргtD tql.
58'. cIlop.l,tуila розрсtх.).,ttl:_у рлоз.ltiр).у ?ар(шmiйtlо?о вilеск.)):

xS,

- роз.lti р ?а pcll t l t l iil н о2о Blt е с liy ;
ii dля t
зОiitсн к,,
,laBt(ll ?

- за?ольltа ll-цоtl|Ll об'скmа opettOtt.
Гв=,6*2J8 l *0. l 2),, l 2*23. l 0- 2 В65- 5б

ппи tтыlп,tv в бчпь-якомч Rипапкч позплiп гапантi йного Bнeckv не може бчтlt
MeHIlII,1M нiлс лва пl]o)(l.{TкoBlrx MiHiMvMI{ Rста}Iовпенi п.пя пп2]llезлатнlrх сlсiб
на l сiчня капенлзпного noкv. в якомч зпiйснкrсться позрахуFlок для будо-

розташува1,1tlя
0,elltt),

ерм]ни та в порядку, що визначенl
oBol cl.{cтeМ}{ державне пlдприемство

Розмiр ресстрацiйrIIого внеску: 650,00 грн (заldlrо Закоttу YKllaiittt < Про
opeHdy dерэп:авноzо llla Kovyllculbtlozo лlalillaD pec:cпtllatlititttttt BiecoK - суп4а
Kot.ttП,liB у розл,tiрi 0,1 .мittiлlа:tьлttli'заробimtю|пjlапlll, BcпlatloB.цel,toi'cпtatttl,tt iш l

!ля участi в аукцiонi потенцiйний оренлар

Гв
Пм

0,12

5,

системи документи, визначенl статтею
дерх(авного та комунаJIьного майна>.
Вiдповiдалlьнi сть за достов ipHicTb поданих докум eHTlB несе зiulвник,

.щокументи, що подаються учасниками електронtiих торгiв повиннi вiдповiдати
вимогам, вст€tновленим адмlнlстратором електронноi торговоi системи
державного пlдприемства кlIрозорро, Продажi>

До укладення договору оренди або в день пiдписання такого договору
ПеРемО}кець електронного аукцiону зобов'язаний сплатити авансовий внесок та
забезпечувыlьний депозит, що визначенi за результ тами аукцlону у розмiрах
та порядку, передбачених проектом договору оренди майна, опублiкованого в
оголошеннl про передач майна в оренду у вiдповlдностi до пункту l50

,Щокументи, якi
розмlщуе

(завантажуе)
часник в електрон

,горговiй системi
<Прозорро. Продажi>

для участl в
електронних торгi}х з
оренди майна на етапi

.подачl закритих. 
_

цlнових пропозицlи
тобто до електрон

Вимоглt до
оформлення 

.

документlв, якl
повинен надати

Учасник для участi в
електронних торгах
електронноi торговоi
системи <Прозорро.

мае подати до електронноi торговоi'
l З Закону Украiни кПро оренду

имоги до орендаря повинен вlдповцати вимогам до
4 Закону Украl'ни <Про орендувизначеним статтею

комунаJIьного майна>.

додаткова
iн(lормацiя

на нок. зазначений KTl такого

такому аукцiонi та зробив закриту цlнову пропозицiю, яка с не меншою, Hiltt



ПродовженшI таблицi

Реквiзити paxyHKiB Реквiзити paxyHKiB операторiв еле
сплати потенцiйними орендарями гарантiйних та реестрацiйнrтх BHeckiB за
посиланнЯм на cTopiHKy вебсайта адмiнrстратора, 

"а "пjй 
зазначенi реквiзититаких paxyHKiB https ://рrоzоrrо. sal e/info/elektronni-majdanchiki-ets-

prozorroprodazh i -cbd2.
оператор електронного майданчика здiйснюе перерахув€tння реестрацiйного та
(або) гарантiйного внеску на казначейськt рахунки за такими рек"iзитами:
в нацiональнiй валютi:
Одерясувач: !еснянська районна в MicTi Киевi дерх(авна адмiнiстрацiя
Рахунок JФ UA 86820l 72ОЗ55249О38О000777бб
Банк одеря<увача: !ержавна казна.tейська слуя<ба Украiни, м. Киiв
Код згiдно з еЩРПоУ 37415088
Пр и з н a,l ення пл атежу : для перер €Iхування реестр ацiйного та гарантiйного
BHecKlB.

Технiчнi реквiзити
оголошення

ПepioлмiжayкцtoHoМT.aayкцioнoмiзЗнИженНЯМ..up'o"@
зниженням стартово[ цiни та аукцiоном за методом покрокового зния(ення
cTapToBoi цlни та подапьшого подання цiнових пропозицiй (20-35 календарнрIх
днlв з дати оприлюднення оголошення електронною торговою системою про
передачу майна в оренду).
едине посилання на веб-сторiнку алмiнiстратора, на якiй е посилання в
алфавiтному поряд,(у на веб-сторiнки операторlв електронного майданчика, якi
МаюТЬ httоs://оrоzоrrо sаlе/iпfо/еlеktrпr.i-mяiJо-лЬiL; ^t- л*л-л-_л_-лlл-Lj лL lл

KoHTaKTHi ланi (номер
телефону i адреса

електронноi пошти)
пращвника

ренди у робочi днi з 08:ОО до lб:OО з
понедiлка по п'ятницю забезпечуе балансоутримувач Кп ккеруюча компанiя з
обслуговування lttитлового фонду Щесн

Контактна особа: Сокур Валентина .Щм
Тел. 067 555 45 52; Ра\ 546 З9 17

Керiвник апарат ольга MAIIIKIBCЬKA

..

ý\


