
дЕснянськА рдйоннА в MIсTI ки€вI
ДЕР)КЛВНЛ АДМIНIСТРАЦIЯ

РОЗПОРШЖЕННЯ
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Про оголошення аукцiону на

продовження договору оренди

ВiдповiДно дО законiВ УкраiнИ <ПрО мiсцевi дерiкавнi адмiнiстрацiТ>,
<про оренду дерх€вного та комунztльного майна>>, Порядку перелачi в оренду

дерх(авного та комунzшьного майна, затвердженого постановою Кабiнету
MiHicTpiB УкраIнИ вiд 03 червнJr 2020 рокУ Jф 483 <!еякi питаннJI оренди

державного та комунального майна>, рiшення КиТвськоТ MicbKoI РаДИ ВiД

2З литlня 2020 року JФ 50l9l29 кПро деякi питання оренди комунального
майна територiальноi громади MicTa Киева> та враховуючи iнформаuiю
балансоуrр"rуuача комунального пiдприсмства <Керуюча компанiЯ
з обслуговування житлового фонлу !еснянського району м, Киева>
вiд ] 2 вересня 2022 року Jф 46- 1 962:

1. Оголосити аукцiон, за результатами якого .tинний договiр оренДи

нежитлових примiщень може бути продовжений з iснуючим ОРеНДаРеМ -
Фiзичною особою-пiдприемшем Люльком Павлом Володимировичем або

укладений з новим орендарем.

2. Затвер дити текст оголошення про проведення електронного аукuiону
на продовження договору оренди нежитлових примlщень, якl Знаходяться За

адресою: м. Киiв, вул. Братиславська, l4-Б, загiLльною плошеЮ l16,00 КВ. М,

що додаеться.

3. Балансоутримувачу -- KoMyI{zLлbHoMy пiдприемству кКеруюча
копtпанiя з обслуговування жItтлового фонлу Щеснянського районУ м. Киева>
невiдкладно повiдомити чинного орендаря про проведення електронноГО
аукцiону.

4" Вiддiлу з питань плайна KoMyHaJrbHoi власrrостi Щеснянськоi раЙОннОi
в MicTi Киевi державноi адмiнiстрачiт розмiстити оголошення про проведенrtя

електронного ауI(цlонY на лродовжеFIня догоtsору оренди нежиТЛОВИХ
примiщень в електронrriй торговiй системi.
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ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Щеснянськоi райrонноi
в MicTi iHicmaпii

"iю|6 ?/"L

ОГОЛОШЕННЯ
про Проведення електронного аукцiону на продовження договOру оренди

нежитлового примiщення, що за адресою: м. Киiв, вулlrця Братиславська, 14-Б,
площею 1l6,00 кв.м
Загальна iнформацiя

Орендодавець Щеснянська pal"|oHHa в
код €.ЩПОУ 37415088,
Маяковського, 29, MicTo
e-mail : vkv09(@ukr. net

MicTi КиеBi державна адмiнiстрацiя,
мiсцезнаход}кення: проспект Володимира

KlriB, 02225, тел. (044) 546-20-'7l,

Балансоугримувач КП <<Керуюча компанiя з обслуговуванl|я житлового фонду
Щеснянського району м. Ки€ва>>, код еДПоУ 39б05452, адреса.
вул. Миколи Закревського, бул. l5, м. KrrIB, iндекс 02217, тел (044) 546
З 9 1 7, e-mail : усМkцд@цktде]L; dsastаr2(Eukr. пet.

Iнформачiя про
чинниri логовiр

оренди, строк якого
закiнчуеться

Фiзи.lна особа-пiдприсмець Люлько Пав.по Володимировиrl
.lинний орендар.
,,Щоговiр оренд}r NЬ 1473 вiд24.0З.202О
Строк оренди: 2 poKrr 364 днi
,Щата закiнчення договору: 28 \|.2022
Зпчпцч орендар мас переважне право на продовження договору оренди
]ф 1473 вiд 24.03.2020, яке реалiзуеться шляхом участi в аукцiонi на
продовя(ення договору оренди вiдповiдно до умов пункту l49 Порядку
передачl в оренду державного та комунального майна, затвердженого
постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 03 .06.2О2О Ns 4ti3 <.Щеякi
п}lтання орендлr державного та комунального MariHa)> (далi.- Порядок).
я*що переможцем став iнший учасник електронного аукцiону, логовiр з
чинниМ орендареМ прIIпиняеТься у зв'язку iз закiнченням строку, на якrrй
иого укладецо.

Iнформацiя про об'€кт оренди
Iнформачiя про
об'скт оренди

Об]ект оронди знаходиться за адресою: вул
м. KltiB, iндекс 02l56
Загальна площа: l1б,00 кв. м.
Корисна площа: 1l6,00 кв. м.
Частина нежитловоi булiвлi, пiдвальне примiцення.
Тrrп об'екта: нех(итловi прrtмiщення.
Вхiд .в прlrмiщення в_iдокремленrrй. Стiни, фуrдамеп., перекриття в
задовiльному cTaHi, фiзичнrrй знос вiдповiдае TepMiHy експлуатачii
булiвлi.
технiчнrtй стан об'екта задовiльний, в наявностi системи
електропостачання, водопостачання та каналiзацii.
об'екг орендtr не мае oкpeмtlx особовrтх paxyHKiB, вiдкритrtх
постачzUIьникамIt KoMyHzцbHIrx послуг.
Поверховий план та фотографiчнi зобракення об'екга додаються в
окремому файлi в ЕТС.
Е цодатковiй заставi не перебувае,

BapTicTb об'екта
оренди

Залишкова балансова BapTicTb об'скта оренди станом на 31.08.2022
- 1 655 l l0, 2l (Один мiльйон шiстсот п'ятдесят п'ять тtlсяч сто десять
грн, 2l коп.) грн. без П,Щ.

lнфорrr,rацiя про наявнiсть
рiшень про проведення

iнвестицiйного конкурсу
або про включення

lб'екта до перелiку майна.
що пiдлягае приватизацii

рiшення про проведення iнвестицiйного кон рсу або про включення
об'екта ло перелiку майlна, що пiдлягас пр}lватлl ацii, вiдсутнi.



Iнформацiя про
отриманн.,I

балансоlтриI(увачсN{
погодження орган\/

Не потребуе

Пропонованиit строк
оренди та графiк

використання об'скта

2 роки 3б4 днi

нформачiя про те,
що об'ектом оренди е
пам'ятка культурноi
спадщини, щойно
виявленлtr"{ об'ект

культурноi спадщин1.1
чlI t"Iого частина

Об'скт оренди не вiдноситься до пам'яток культурноi спадшлrнлt, цойно
виявлених об'ектiв культурноТ спадщинлt

Iнформацiя про
цiльове призначення

об'екта оренд}I визначеного договором орендLr вlд 24.0з.2020 Ns 147з - розмiщенняветеринарноi лiкарнi (клiнiки), лабораторii BeTeprrHapHoT медицинtr в
lнших примlщеннях - 79,ЗOкв.м; складу- 3б.7 кв м,

об'скт оренди вiдповiдно до абзацу l l пункту 29 Порядку немо)tливо
використОвуват}r за буль-якtlм цiльовлrм призначенням, oKplM

додаеться до оголошення про передачу нерухомого маина в оренду в

Iнформацiя п
Електроннил'i. аукцiон вiдбувасться в електроннiй торговit-t системi
державне. пiдприсмство <прозорро,пролаlкi> через авторизованl
електрон Hi маr'rданч и Krr.
спосiб проведення аукцiону: електроннltй аукчiон на продовження
договору оренди.
Дата та час аукцiОну визначаютьсЯ на електрОнному майданчику.
час проведення аукцiону встановлюеться електронною торговою
системою автоматично вiдповiдно до вt{мог Порядку проведення
електронних аукцiонi в,

кiнцевий строк подання заяви на участь в електронному аукчiонi та
електронному аукцiонi iз зн}lженням стартовот цiн1.1 встановлюсться
електронною торговою системоЮ для ко)кного електронного аукцiону
окремо в промirкку часу з l9 годltнrt 3о хвилин до 2о iодrrп, ЗO-хвrrллrн

ведення електронного аукцiон
YMoBrr оренди майна Строк оренди: 2 роки 364 днi

Стартова орендна плата для:

ttdtt -- BepecettQ 2022 cK.ltctdac I7 01б,36 tt. без 1lрахуваttня ПrВ.

- першого електронного ayKuioHy - l7 046,36 грн (без урахування ПЩВ),
(Пункпtо.+t l16 Псryяdку вказаllо, tl|O спlарll1ова rlpeltdttct l;.1clп?a

вuзllачасmься в порrldку, trcреО(lочеrtо.лl1l llуIlKmo.v 52 tlbtlzcl tttlllsti)Ky,, a,te
lle лtо)!се буmu нuэtсчоtо за OcпlalltttO ltiсrlчltrl opetti)Hy плqmу, всmан()влаllу
dсlztlворо.lt, tt|o прсldсlс;лк:успlьсrl, ()peti)Hct ,inanro- за ocnlaлttit.-t ,ttiсяtlь

Iнформацiя про
аукцiон

Додатковi умови
оренди Mar"{Ha

Продовження таблицi

моrкливiсть перелачi об'екта в суборенду не передба.lаеться.
Орендар вiдшкодовуе Балансоугримуваtlу BIlTp TIl пов'язанi зi сплатою
витрат на оплату комунальнIiх послуг, земельного податку пропорчiйrно
площl орендованих прrtмiщень, електропостачання, послуги з
прибирання Teplrтopii та вивiз смiття, охорона територiТ пр"riщ.пп"
булiвлi та iH. експлуатацiйнi послугlr.
здiйснення невiд'емних полiпшень можливо тiльки у разi надання
орендодаВцем письМовоi згоди на потоtlнr.rй та/або капiтальнtlй ремонт
орендованого майна, Як це перелбачено tlинним законодавством,
орендар здiйснюе страхування об'скту оренди на користь
балансоутримувача.

l канlкyли - не



Продовження таблицi

Обмеження щодо
цiльового прIlзначення

об'екта.оренд}l,
встановленl вlдповlдно

до п. 29 Порядку

бЪкт ореНди Mo>r<e бути вllкорrtстаниli орендар_е}4 
? y*o. :].i_1:::::

у договорi оренди, який продовжусться, а саме: розмlщення ветеринарноl
iri*ap*ri '(к",iiнiкиj, лабораторii- BeTepltHapHoi медиц}rни в iнших
примiщеннях - 79,30кв.м; складу- 36,7 кв.м.

Iнформачiя про

умови, наяких
проводиться аукцiон

особа, яка мас Haмip взяти участь в електронному аукцlонt, сплачуе

реестрацiлiний та гарантiйний внески для набутrч статусу учасника.
Розмiр мiнiмального кроку пiдвищення cTapToBoi орендноi платI{ для:

- аукцiону - |10,46 грн. (1%);

Розмiр гRрантiйного внеску (чинний орендар): 8 52З,l8 грн.

Пункmо.пl I47 Поряdку переi)ачi в оренdу,dерэюас;ноzо mа ко.,\tуttа-пьн()?()

ллаtiна переО(лочеllо, u|о 1лс.lзлtiр zallaHmitltto?-o Bltectr, вспlановлк)€иlься
clidttclBidHcl dо пунtспtу 5В tlьоzо ПclpstOtcy, l{piJ\t чltнноztl tlpettOapst, якttii
сп.паLtус zallatttltiГtHuti ыtecotc у роз,ttiрi nO]OBlllllt сmарпtовоi' tlpeHOHti'

плqmu за оduн .illicrlч.|b ]7 01б,3(l :2 : 8 523,I8 zpH.

Гарантiйнrrлi внесок сплачуеться у TepMiH}l та в порядку, що визначенi

регламентом роботи електронноi торговот системи деря(авне
пiдприемство кПрозорро. Продажi).
Розмiр гарантiйного внеску (потенчiйний орендар): З4 092,72 грн.
Пункпtолl 58 ПоряDку переdачi в орепdу dерэtсавноzо пlа лiоuryltа.цыtОzО

fotat"пta зазllачеltо, tt1o рсlз.+tiр zapaнп,tititto?o внеску вспrаltовillосll1ься у
розлtiрi сп?арmово| орепdноi|' ruшmlt на:

!ва ,,l,tiсяцi Оля об'екmiв оренdu, llpollotloчatttlй сmрок оренdu якttх

спlаttовLtmь Bid оёноzо dоп'япltt poKiB 17 0]6,3(l * 2 - 3] 092,72 zpH.

Розмiр реестрачiйного внеску: б50,00 грн (заldно Заксlну,УкlлаIнtt к Про
opertdy Оер;ж,авllо?о mа KOvlltCLпbHtlztl ittatittclD peccnry)allitittut't Blteco| -
сума lioulmiB у рrlз,ltiрi 0,] ,ttiHiltaLпt,HO| заробimноi' п.папtt, вс,пlансltsлеttоi'

сп,lано.л.t на ] сiчltлt поll1очtlоZо року (6500,00 zpf 0,1 : 650,00 zрн).

Чинний орендар мае переважне право на продов)(ення договору оренди
в ходi аукчiону на продовlкення договору орендIr за yMoB}r, що BiH бере

участь в такому ay.KuioHi та зробив закриry цiнову пропозrrцiю, яка е не

меншою, Hlx( розмlр стартовоl орендноl плати.

Вимоги до орендаря Потенцi liни}"r орендар
визначеним cTaTTeIo
комунального MariHa>.

повинен вiдповiдати вимогам до
4 Закону Украiни кПро оренду

особи орендаря,
державного та

.Щокументи, якi розмiщуе
(завантая<уе) Учасник в
електроннiй торговiй

системl
<<Прозорро.Продах<it> для

y.racTi в елекц)оннп(
торгах з оренди trлаЙна на

gтапi подачi закритих
цiнових пропозицiй тобто
цо елекцонного аrrкцiон\,)

.щля участi в aykuioHi потенцiйнrtri орендар мае податIl до електронно1
торговоl системи документи, вrlзначенi статтею 13 Закону Украiни <Про

оренду державного та комунального MaliHu.
В iдпо вiдальнi сть за достовiрнiсть поданt{х документiв несе заявни к.

Вимоги до оформлення
докуN{ентlв. як1 повинен
адати Учасник для FIacT

в електронних торгах
електронноi торговоi

систеI\{и
l))()з(j

Документи, що подаються учасниками електронних торгlв повиннl
вiдповtдатrr вимогам, встановленим адмtнlстратором електронноl
торгово1 системи державного пiдприемства (прозорро.продакi).

,Щодаткова iнформашiя ,Що уклалення договору оренди або в день пiдписання такого договору
переможець електронного аукцiон / зобов' язаний сплатити авансовил"l
внесок та забезпечувальнлrй депозIтт, що визначенl за результатамtl
аукцiону у р_озмiрах та порядку, передбаченI,Iх проектом договору орендl{
м.айна,. опублiкованого в оголошеннi про передачу MatiHa в оренду у
вiдповiдностi до пункту ]50 Порялку, на рахунок, зilзначениil
орендодавцем у проекTl такого договору



Реквiзити paxyHKiB

Технiчнi реквiзитtr
оголошення

oHTaKTHi ланi (номер
телефону i алреса

елеlсгрон.ноl пошти
працlвника

балансоутримувача для
звернень про

ознайомлення з

Продовжсння таблицi

Реквiзltтlt paxyHKiB операторiв електроннltх маriданчикiв, вiдкрllтlлх
для сплати потенцiiiнимlt орендарями гарантiйнt{х та реестраulйних
BHecKiB за посtlланням на cTopiHKy вебсаЙта адмiнiстратора, на якiл-r
зазначенi реквiзllтtI TaKItx paxyHKiB https://pгozorro.salё/infbielektronni-
m aj d апс h i ki -et s-ргоzогrорrоdаzlt i- cbd2.

оператор електронного ма}"1данчика здiйснюе перерахування
реестрачiйного та (або) гарантiгrного внеску на казначейськi fахунки за
такими реквlзtlтами:

в нацiональнiЁл валютi:
Одеря<у ва1 :_Щес нl_н_сь19 pal"lo нна в MicTi Киевi д ержав на адмiнi страцiя
Рахунок Nc UA 86820 |720З55249Э3S000077766
Б_анк одержувача: .Щерх<авна казначеr]ська слуяtба Украiни, м. Киiв
Код згiдно з е.ЩРПоУ з741_5088
Прlвначення платежу. для перерахування реестрацil"rного та

гарантiйного BHecKiB.
Перiод MirK. аукцiоном та аукцiоном iз зни кенням стартовоi цiни,
аукцlоном lз знI{х(енням cTapToBoi цiни та аукцiоном за методом
покрокового знttження pToBoi цiнrr та подальшого подання цiновlтх l

пропозицit"l (20-35 кале рних днiв з датlr опр}rлюднення оголо-епп"-l
електронною торговою слlстемою про передачу Mal"tнa в оренду).
сдlrне посилання на веб-сторiнку адмiнiстрато а, на якiй е nocrrrann" u
алфавiтному порядку на веб-сторiнки операторiв електронного

Керiвник апарату

маirданчttка, якi yають httрs.//рrоzоrrо. sale/infb/elekironni-majd^anchiki-

[оступ для ознайомлення з об'ектом оренди у робочi днi з 08:00 до 16:00
з понедiлка по п'ятницю забезпечус балансоутримувач КП <Керуюча
компанiя з обслуговування х(l.{тлового фопду .Щеснянського pal-roнy
м. KrreBa>

Контакгна особа: Сокур Валентина .Щмlrтрiвна
19д, 067 555 45 52 Ра4 546 7.

ольга MAIIIKIBCЬKA


