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1. огол а результатами якого IIежитловi гrриtпItщеrllш

зal,aJlbgolo пл м, що зIIаходяться за адресою: IvI, КиТв,

IIросп. Маяков ИР,.,'9з-Е, мох(уть бути передаrli в орендIrе

корис,гуваIiн,l,

2.ЗатвеII]е}IIляIlроПроВеДенl{'IсJlек.гроlrНоt.оауl(ltlоtlуtlа
tIадаIiIIя в оре глримiruсrlь, tl[o зНаХОДЯТЬСЯ З3 аДРССОlО: П't' l(ttitЗ'

,,росп. Iчlаякоl rrpa, 9з-Е; зOгiIJlьt{ОЮ rrЛОlttеЮ |2li29 КВ' М' ttlo

лоластъся.

з. Бала KoM}HoлIrIrOI\,Iy пiдприсмству <<Керуюча ко,мпаtrlя з

обслуговуван пду д..rIяI{съкого раИоrrУ М. KlteBa)) FIеI]IДКЛаДНО

повiдомlлти електронIIого uy*uiory потенцiйних Орендарlв :

irriцiаторiв о х прлlмirце"u, щЬ знаходя,гьс,I за адресою: м, КиТв,

просlI. Маяк ,rpu,93-E,, заl-шIьНоlо l'Jlo,t(cro 121,29 кв, м'
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4.ВiддiлУзПиТаI.tьмаЙнакоМУtIаЛЬноТвласtlgq:тi/{есняr-rськоТрайоrtttоТtз
MicTi Кисвi державноТ aдrvliгricTparlii' розмiсти,ги огоJIошен}{я "р: .:]ry::.л'"j::
електронного аукшiону на надання В оренду нежитлових Ilримltцеltl" якl

знаходяться за адресою: *. К"Т", npo"ri. МаяковСькогО ВоrlоltИмира. 9_З-I].

загаJIьноЮ плошеЮ |2|,2g кв. м в еJtектроннiй торговiй ctlcTeMi,

орендаря.

6. Контроль за викоI]аFIням цього розпорядження покласти на застуIlllt4ка

голови .Ц,еснянськоТ районноТ в MicT,i Ёисвi державноi адмiнiс,граrriТ зl-i/ttlо з

розподiлом обов' язкiв,

/{мит,ро РД-|'l l l l{()l]
Голова



ЗАТВЕРДЖЕ)НО

Розпорядження,Щеснянськоi р,айонноi
g н,Ёуё,

Bi

ОГОЛОШЕННЯ
ного аукцiону на наданtlя в оренду

нежитлових п за адресою: проспект Маяковського Вололимира, 93-Е,

02064, загальною площею 12l ,29 кв, м

Загальllа ilrформаuiя

Орендодавець

'i"'rlоКиТв,о2225,тел.(044)546-20.7|,е-mаiI:vkч09(@ukг.пеt

Iнформачiя про обrект реrIди, що мiстлrr-ься в Перс:лiку перlшого типу

об'скт оре-rд" ы{аход}lться за адресою: проспект Маяковського

д"."о""i* -раиГrй 
о ;-й';- к;Бй;r;йr; алмiнiс l раltiя,

сдрпоу з74l50s8, адреса: проспект Вололимира IVlаяковськоI о-

к(). l
29.

Iнформачiя про
об'скт орендрI

Вар,гiсть об'скта
оренди

Iнформаlriя про
наявнiсть рiпrень про

llроведеЕIня
iнвестиrtiйпого

конкурсу або про
вклIочснIIя об'скта до

перелiку ь,tайна, tцо

triдлягас прlлватизацiТ
Iнформачiя про

отрlлмаI{ня
ба,чан соутриN{ увач eNt

погодженtIя оргаrIу

IJолодимира,9З-Е. пt. Itиiв, iндекс 02064

Зага,rьна плЬша: 12lr,29 кв. Nt.

KopltcHa площа: |21,29 кв. м.

Частина нсжи,гJlовоТ булiв:ri. лругий поверх,

Тип об'скта: нежитловi примiulеttня
I]хiД в примirценнЯ загаlьний. Ст,iни. фунламент,
задовiльноьtу cTaHi, фiзичнlrй знос вi/tltовiлас -гермilrу,

булiвлi.
ТехнiчrrиЙ стан об'сКта задовiльний, потребус ремо}r,гLlих робiг з

пiдключення до мереж електропостачаIlня, водопостачання ,га

каналiзаrtii. об'екТ орендИ не ма€ oKpeN{I{x особоврIх paxyHKiB,

вiдкрлI,гtлх постаrIалыIиками комунальних посjIуг,

повьрховий план та фотографiчнi зображення об'скта л()даIоться в

(Один мiльйон BiciMctlT шiстдесят двi тися.ti BiciMcoT вiсiмltесят tltiс,гь

перекри,|-гя в
, eKclt.;tr а l,irttil'

Балансоутримувач

Не потребуе

вул.Миколи Закревського, бул. l5, м. Киiв, iндекс 02217, тел.(044)

546 з9 l7. e-mail: оrепdаl 6(@ukr.net.



Пропонований строк
оренди та графiк

ви стання об'скта
Iнформачiя про те, що

об'сктом оренди €

пам'ятка культурноТ
спадщини, щойно,
виявлений об'скт

культурItоТ сгlадщl,tн lt

чи його частина
Iнформаuiя про

цi.тtьове призначення
об'екта оренди

Iнформачiя про
аукцiоrl

Не бiльше 5 poKiB

Об'скт оренди не

щойно виявлених

Продовжсння таблиLli

вiдноситься до пам'яток культурноТ спадщини.

об'сктiв культурноI спадщини

Об'скт орендрt вiдгlовtд
будь-яким цiльовим при
- розtчtiщенtlя суб'ектiв -

збору та сортуваI{пя вторинrtоi сировини,;

- розмiшення торговельнLlх об'сктiв з

тютIонових виробiв;

,Ilo ilo llорялк1, можливо використовуI]ат1,1 ,]а

значенням, oKpiM наступних вltдiв дiяльносr,i :

гооподарюва}Iня, що здiйснюють лiяльнiсть зi

- розмiщенtrя кафе, барiв, зак},сочних, буфетiв,
закладiв ресторанного господарстI]а з

продажу алкогольних таiабо

кафетерiiв, pecTopaHiB,
постачання страв,

приготовлених цеIlтралiзоваllо, для сп()живаtIня в iнших мiсцях. u{о

здiйснюють продаж тогзарiв t-t iдакцизноТ групи ;

- розмiщсння хостелiв;
- ро:змiшення суб'ск,гiв t,осподарюва}lIIя, Ulo налаю1r, IIOcJlV1,1-{ з

дрцrиqццл__I_р9рцI._
Проскт договору !одасться до оголошен[lя Ilpo провеле}iня eJleK'г}]Olt1l()l () tlYKIllOl|\ llll

ц9де!ддj_ 9р_е_t]4у_ }t9ж4 ],Lо_ч_их п р и м i ш]е 11 ь

Ilrфорпrачiя прtt аукцiон

Еп"*rро*r"rt uy*uion 
"iдбуваеться 

в еJIектроннiй торговil"а СИСТе'N,li

державне пiдtlрисмство <lIрозорро.Пролакi> через авторизованi

електроннi майданчиttлt.

спосiб проведеIrня аукцiону: електрсlнний аукцiон на надан}lя в

iXl'i?; час ayKuio'y в}Iз*IачаIоться на еJIектронному майданчику.

ЧаС проRедення ayKuioHy встановлюеться електронFIоIо торговоIо

системоIо a]]Tol{aTиtllIo вiдttовiдно до врIl\tог порядl(у проRелеIl}i,l

електронl{лlх аукцiоttiв.
Кiнцевий c1pol( llодаlIня заяви на учас1ь в cJIeK,Ip()HHoMy' ay-l<Ltitllti Iа

едектронному аукцiоrli iз зIIиження]чl стартовоТ цiни встановлIосlься

елек1ронноlо торгоt}оlо систег",lоIо для кожt{ого сJlектронного ayKrticlHy

oKpeN{O в про;rriжк,ч LIacY з l9l,одини 30 хвилин.цо 20 гоjIиtlи З0 хвlt.;lиrr

дtIя, ltlo переlIус лню гIровс]деl{ня електроtlного ayKIlloll),.

Стартова ореLlдна п.пата:

l8 628,86 грн (вiсiмналцять l,исяч шiстсот двадця,гь BiciM грн 86 Koll.),

без урахуванr,rяr П,ЩВ - для е.цектронного аукцiону;
9 314,43 грн (дев'ять тL]сяч TpLIcTa чотирнадцять грн 4З коп.). без

урахуванlrя lU{B - лля електронного аукшiоrrу iз зtlижеItням cTapToB<lT

цiни
9 Зlr[,4З l,pH (лев'я'I'lr ТИСЯч триста чотирнадцятL l,pн 43 коп.). без

урахуваIrня l1ЩF-} -- дJlя еJ]сктронного аукuiону за ме,tодом покрокоl]ого

зних(ення стартовоi орендноТ IIJIати Tzt IIодаJIьIIIого поДаНня ltiIloltИX

i
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Упtови ореIrди майrtа



Додатковi умови
оренди майна

послуги з ття. охорона терит()рl l

пр"riщ.ппя булiвлi та iH, експлуатацiйнi послуги,

орендодаВцем письМовоi згодИ на поточI]иГл таlабо капiтаrьний peMtlHT

ор"пчо"uпогомаЙна,якцетtереДбаченОчИННL'tМзакоНолаВсТВоМ.
ор.,.оuрздiЙснюесТрахуВанНяоСl.сктуореНДИнаК()рИс-lЬ
ба-пансоутримувача.
Ореtlшнi канiкl,ли - не передбачеrri,

Ор.r]рр ма€ право з t I1IIсьмовою згодою о ендодавця передати в

Продовження таблицi

;";;; витрат на оплату комунальних поOJIуг, земельного податку

пропорцliйно плошi оренлованих прлrмiщень, електропостаI]анlIя,
tlЛОШl ОРенлUьапt,lл llPrllvrlц{vrrD,

прибирання териr,орiТ та вивiз cMir

з особамлl. якi

Передача

орендованого майна

суборенлу

Irrформачiя про

умови, на яких.
проводиться аукцlон

суборенлу орендоваtIе IIим майно,

майно передаеться в оренду з правом перелачi в суборенлу, за yтvloB}l

зобов'язання суборендаря та орендаря шоло вiдображення в договорi

суборенли цiльового влIкористання, за яким об'скт буле

використовуватися, а при змiнi на буль-яке iнше використаllI]я

субореrrдар повинен повiдомляти про таку змiну орендаря, а орендар у

cBolo чергу орсндодавця та ба;lансоутримувача,

ореrrдар може укладетl{ ltоговiр субореttли лише

вiдповiдаю,Iь t]иi\,IогаNt с,гаттi zl Закону,

о"б;*; rЪ?1Й Р 
"Т, 

*-у., ой-u u ..n. *-rро n й й у, i у K,ii.r,, i . i, i,,.,,,,

рссстрачiiiний та гарантiйttий внески д;rя набуття cTa,rycy учасllика,

irо.rф MiHiMar1ыto.u npo*y ltiлвtлщення стартовоТ оренлноТ пJlа,I и ,Iljlя:

- аукrцiону - l86,29 грн (l%);

Розмiр гарантiйного BHecKyz 1З 766,42 грн

пун*tiоlw-S8 поряdку переdачi в ренd.у dерцсавно?,о mcl ко,'tунсlл.,Ito?о

лlайttа вказано, tцо у разi ko.]ltl сmарmова opettdtш пllапtа вLlзItачеllа на

пidспtавi балtансовоi' Bapmoclпi об'екmа opeHdu, що с Hepyx0,1tu,\,|

лtайно^l ll1a мае вuзначелtу плоlлlr,, розл,tiр zаранmiйноzо внаску

G uз l l ач а еп1 ь с я utляхом з а с mо су в ання п,tа Ko' ф о pMyl tu :

Гв:5Пм x0.12.1|2 х S, де

Гв - розмiр гарантiiirrого l]Ilecкy;

Ппл - проrкитковиii MiHiMyM, ,,.,.uuоuп"*lиii д;tя працезда,|-них осiб tla l

сi.ttlя калеllдарного року. R я|(()му здiл"tснкlсться розрахуноl(:

S - зitга.ltьltа пJlоtца об'скта орендll

Гв -- 5 х 227() l:0.t2 / t2 х t21,29 - l3 7бб,J2 zpH

При rtboMy в буль-яlкоN,Iу випалку розплiр гаранr,iйноl-о вrlсскч llc MO)KL,

Ojr" ,.".lrM. нiяt два прожl.{тl(ових мiнiмуми, в'с,ганов.llсLi 
t-,:1

пр Kiuteн якому здiйснк,lt"l ься

ро 'cKTiB H<l вiд мiсttя

ро 2270, 40,00 zрн), 
.__:

iарантiйниii внссок сплачусться у рядку, що вLIзначеLll

регламентоп, роботи електронноi ,горговоi систеI\{и державне

пiдпllием ство <Прозорро.Продаlкi >,

ГозпiiР p*..rp",iir-r,orio о"..ку: 600,00 грн (зеldн о 3aKoHy \/K'эalHtt

кПро'opettdy dерэtс,авttо?t) lll(,t к |MyHOJlbHozo майltаD рессlпрuцittttttit

ыlесок - су^|а KtltlttlliB .1l 1лоз.л,tiрi 0,] llitti,1,1a-пbttcl| за,рtlбimlюi п,rчп,lll,

(]cnrcltloB.цettol' ctllalto.1t ltu | сiчtlя поmrlLIно?о por:y, (б()()(,),()0 :рн,*0, l

.цд щц rq _ ц р д.ry,цц 9 I _Q ц9lд l] 
l] |_ |_!]lц9дt Tl_p од_с2 111 1,1 i i - 9 q



Виплоги до орендаря

Додаткова iнформачiя

Реквiзити paxyHKiB

/{ля участi в ayKuioHi потенцiйнлй оренДар ма€ подати Jltl еJlек,грс,ltltlот

торговоi системи документи, визначенi статтею lЗ Закоrrу УкраТttи

Продовження таблицi

особи
оренду

uпро оренду державного та комунального майна>>,

Вiдповiда:rьнiсть за л cToBipHicTb подаtl!lх документll] llece заявtlик

,Щокументи,-ш-оrrсulаюl,ьсяучасниками-еJIектроннихторгiвповllннi
вiдповiдатИ вимогам. l]сl,ановленим адмiнiстра,гором слектроllltсli'

торговоi 0и cTeMll державного п iдприсм ства к Прозорро. ГIродаж i >.

.що укладепня договору оренди або в день пiдписання такого договору

переможеllь електронного аукцlону зобов'язаний сплатити авансовий

"пъaо* 
та забезпечувальпий депозит, ulo tsизначенi за результатам}I

ayKuioHy у розмiрах 
,I,a порядку, передбачених проектOм договору

оренди майна, оrrублiковапого ts оголошеннi про передачу майна в

ор."ду у вiлповiлttостi ло пуIIкту 80 Порялку, на рахунок, зz[j}Iаttенийt

орендодаВцеI\{ У проеtстi такого договору.

Реквiзи,ги paxyHKiB пера,горiв eлeцTpoHlIl,tx майданчикtв. Blltкpt,l |,их

дJlя сплати ltотенцiй}Iими орендарями гарантiйних та pc(cl-paltiйllttx

BHecKiB за поси.панням на cT,opiHKy вебсайта аамiнiс,гратора. tta якtй

зазначенi рекгliзити TaKLlx paxyHKiB httрs://рrоzоrrо.sаlс/iпlЬ/сlсktгоrrпi-

maj danchiki-ets-prozorToprodazhi -cbd2.-on"po.op 
електронноt.о майданчика здiйснюс перерахуван li я

реестрачiГлrrо.о ,u (або) гарантiйного t}l{еск)/ l{a ка:tначейськi рахr,ltки

iu,u*rr, реквiзитапIll: в нацiоlrшtьнiй валlотi:

Олержувач: Деснянська palioTtHa в MicTi Киевi державна

адмiнiстрацiя
Рахунок ]ф UA 868201 720З552490З8000077766
Баrtк одер>ltувача: ,I[epx<aBtta казначейська служба УкраТlrи, м. КиТв

Кtrд згiлtrо з СДРПОУ З74l5088
Призначення плате}ку:

для tlерерахуваtl}Iя ресстраuiйrного та гараltтiйного BHecKiB.

,Щокументи, якi

розмiщус (завантажус)
Учасник в електроннiй

торговiй системi
державного

пiдприсмства
<Прозорро.Пролажi>

для участi в

електронних торгах з

оренди майна на етапi
подачi закритих цiнових

пропозичiй тобто до
електронного ayKuioHy)

Вимоги ло оформлення
документiв, якi повинен

надати Учасник для

участi в електроннрIх
торгах електроttноТ
торговоТ системи

державного
пlдприсмства

кПрозорро.Пролажi>



Технiчнi реквiзити
оголошення

KoHTaKTHi данi (номер
телефону i адреса

електронноi пошти
працiвника

балансоутримувача для
звернень про

ознайомлення з

об'сктом оренли

Продовження таблицi

перiол мiж ауклiоно та аукчiоном iз зниженням cTapToBol l(l}tи.

аукчiоном iз зниженням стартовоi tliни ,та ayKuioHoM за ме,го,It()м

покрокового зниження стартовоi цiни ,га подальшоt,() t]о.lанttя ltitItlвих

пропозицiй (20-35 кfuчен/lарНих днlв з jtа,ги оприлtолнеtltIя ого,цоlIlеttIlя

електронною торговою системою про передачу майна в орен,цу),

сдине посилання на веб-сторiнку адмiнiстратора, на якil'i с [Iосиjlаtlllя

в алфавiтному порядку на веб-сторitlки операторiв електронного

м айдан чика, якi м ають htФsl/рrо zоrrо. s а!сljцfu 1сlq ktrqцd.щ q_dцп с..h i k i

ets-prozorroprodazhi-cbd2.

До*уп-дп" о.*И*r*пня з об'сктом оренд" у рпО*i-дпi . оПбо iБ
16:0d з понелiлка по п'ятllицю забезпечус ба,rаIrсоутримувач l(п
<Керую,rа коN{панiя з обслуговування житлового фонлу [еснянського

району м. Киева>

Контактна особа: Сокур Валентина flми,грiвна
Тел. 067 555 45 52: (04а) 546 з9 17.

Ольга MAIrtKlt]Cl)KAКерiвник апара


