
ДЕСНЯНСЪКА РДЙОННА В IИICTI КИ€ВI
ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ

РОЗПОРЯД}КЕННЯ

/3 tД ;M/ хпJФ
Про оголоIцення аукцiону Еа надання в оренду
неrt,iитлових примiщень комунztльноi власносii
територiалъноi громади MicTa Киева

Вiдповiдно до законiв Украiни <<Про мiсцевi державнi адмiнiстрацii>, кПрооренду державного та комунzшьного майнa>>, Пор"дr.у Йр.дuоi ; ,ip.bДеРЖаВНОГО Та КОМУНЕtЛЬНОГО МайНа, ЗаТВердженого постановою КабiнеryMiHiclpiB УкраiЪи ,iд 0З червнrI Z9iO ро"lr^ lTn 483 uДе"кi питання орендидержавного та комунzlлЬного, 
. 
лайна>' рiшення Киi'вськоi MicbKoi 'рй"

вiд 23 липн,I 202о року Ns 50/9lZЯ uПро оЪ"*i ;;.;^ЪЪБо" комун€tльного
громади MicTa Киево та враховуючи iнформацiю
комун€tльу9..о 

- 
пiдприемства кВатутiнсuпiпвеЬтбудu

оку JФ 102149-1004:

1, оголосити аукцiон, за результатами якого нежитловi примiщеннязагiшьноЮ площеЮ 105,20 кв. м, щО знаходяться за адресою: п{. Ки[в,вул. Радистiв,42, можуть буг" переданi в орендн. nop*ry";;,
2, Затвер дIIти текст оголошеннл про проведення еJIектронного аукцiону нанаданнЯ в орендУ не)IйтлоВих примiщень, що знахОдятъсЯ за адресою: м. Киiв,вул. РадИстiв,42, загаJIъною площею l05,20 кв. М, Що додаеться,

3_ Вiддiлу з питань HocTi RMicTi Киевi державноi а оголо яелекгронного аукцiону неж велектроннiй торговiй систеплi.

цього розпорядження покласти на заступника
в MicTi Киевi державноi адмiнiЪцtачii

4_,_ ВiцдiЛу бухrаЛтерського облiку та звiтностi Щеснянськоi районноi вMicTi Киевi дерп€вноi адмiнiстрачii в установленому порядку, провестиперерахування коштiв, що надiйдуть вiд оператора електро}Iного ,айдаrrо"ка таорендаря,

5. Контроль за виконанняп{
голоRи .Щеснянськоi районноi'
О, ГIпясецького.

Головtl
flмитро PATHIKOB



оголошЕнIrя
про проведення електронного аукцiону на надання в оренду

нежитлових примiщень, що знаходяться за адресою: вулиця Радистiв,42,
загальною площею 105120 кв. м

ект оренди не вlдноситься до пам'

ЗАТВЕРЛ{(EНО

Розпорядження Щеснянськоi районноi

яток культурноi спадщинt{,
спадщини

Загальна iнформацiя
iJчнJцglка раионна в MrcTi Киевi державна адмiнiстрацiя,едпоу 3741 508s, адрлеса,: _проспект Володимира Маяковського,
чiсто Киiв, 02225, тел (044) 546-Z0-'ll, e-mail: vk
КП <<BaTyTi нБ KiH весiФБ код еДПОУ 30977943,
адреса: вул. Електротехнiчна,
тел. (044) 548 -39-70, e-mail: ,,

буд. t l, м. Киiв, iндекс О22|7,
atinvest@ukr.net:

IH ацiя про об'ект о иl що мIститься в
Iнформацiя про
об'ект оренди

В податковili заставi не

Корисна площа: l05,20 кв. м.
нежитлова булiвля, перший поверх одноповерховоi нежитловоi
Ьудtвлl.
Тип об'екга: нежитловi примiщення
нежитловi примiщення мають окремий вхiд з фасаду, двору та торця
будiвлi.
Стiни, фундамент, перекриття в незадовiльному, занедбаному cTaHi,
для подальшого використання потребують проведення ремонтних
робiт.
Технiчнrrй стан об'екта незадовiльний. С пiдключення до мереж
електропостачання, водопостачання та каналiзацii. Об'ект орендй немае окремих особових paxyHKiB, вiдкритих постачrчIьниками

фотографiчнi зображення об'екта додаються в
с.

JаJlиfUкUва UaJIaHcoBa вартсть станом на 30. ]1,2o2| - l 348 707116грн

!Оаин 
мiльйон,грIrста сЪрок BiciM тисяч сiмсэт ciM грн. lб коп) без

Iнформацiя про
HaUIBHlcTb рlшень про

проведення
iнвестицiйного

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

цiдлягае приватизацii

]ф 3З12255 <Про внеселня змiн до додатка 1 до'рi
мlськоi рали вiд 31.03 20l l Jф 100/5487 <Про проiр
комунального майна територiальноi громади MicTa
про проведення iнвестицiйlrого конкурёу вiдсутне.

нформачiя про
отримання

балансоррIrмувачем
погодження органу

ропоFIованrrй строк
оренди та графiк

истання об'екга
Iнформачiя про те,

що об'ектом оренди
е пам'ятка
культурноi

спадщtlни, щойно
вияв.ltений об'ект

щоI"lно виявленргх об'ектiв культурноi



Продовження таблицi

культурноl спадщини
чи його частина

цшьове призначення
об'екга орендtl

Ub'eKT оренци вiдповiдно до Порядку
будь-яким цiльовим призначенням на

можливо використовувати
розсуд орендаря.

оголоIдення про проведення електронного аукцlону на
|нду нежитловлтх примiщень

цrя п
Iнформацiя про

аукцlон
електроннi майданчики.
спосiб проведеннrl аукцiону: електронний аукцiон на надання в
оренду,
Дата та час аукцiОну визнаrIаються на електронному майданчикучас проведення аукцiону встановлюеться електронною торговою
системою автоматично вiдповiдно до вимог порядку проведення
елекгронних аукцiонiв.
кiнцевий строк подання зaulви на участь в електронному аукцiонi та
елекгронному аукцlонl lз зниженням cTapToBoi цiни встановлюеться
електронною торговою системою для_кожного електронного аукцiону
окремо в промiжку часу з l9 години ЗО хвlrлин до 2О iод""" 30-хвилин
дня, що передуе дню проведення електронного аукцiону,

Умови оренди майна Строк орендlI: 5 poKiB
Стартова орендна плата:
l3 487,07 грн. (тринадцять тисяч чотириста вiсiмдесят ciM грн. 07
5ч), без урахування ПЩ - дл, електронного аукцiону;
6 74з,51 грн. (шiсть тисяч ciMcoT сорок три грн. 51 коп ), без
урахування пШ - для електронного аукцiонi iз зниженiям cTapToBoi
цlни
674з,51 грп_(шiсть тисяч ciMcoT сорок три грн. 5l коп.), без
урахування ПДВ - 4ля елеIстронного аукцiону ia методом покрокового
зниження._стартовоi орендноТ плати та подальшого подання цiнових
пропозлrцiй

,Щодатковiумови
оренд}I майна

ПРОпОРuiйно площi орендованих .,р"ri,це,i",' Б"ЙрЪ"о*;;;;
послуги з прибирання. територii та .9Йрiз смiття, о*орЪпа ,.p"ropii
примiщення булiвлi та iH. експлуатацiйнi послуги,
здirlснення невiд'емних полiпйень ,"o*r"uo тiльки у разi надання
орендодаВцем п}lсьмовоi згоди на поточнийта/або капiiальни; р""Бпiорендованого MaliHa, як це передбачено чинн}Iм законодавством.
p:-Tllt__:ail::.. страхуЪання об'екту ор.пл, на користь

Uрендар вlдшкодовус БалансоугримувачУ витратlI пов'язанi зi
::Ii"л:,._-Рu]_:1 9n|u.y комунальних послуг, земельного податку

балансоугримувача.
Оренднi канiкули - не передбаченi.

орендованого майна
в суборенду

Оренлар
суборенд им маино.
Мlйн9 передаст_ьСя в орендУ з правоМ передачi в суборенду, за yyo3t{
::я::::::ня сУборендаря та орёндаря щЬдо 

"iдобiа*Ъння-в доiоворiсуооренд}I цlльового використання, за яким об'ект будaвикористовуватися, а прлr змiнi на будь-яке iнше викор}rстаннrl
суборендар пов}IнеН повiдомлЯти п] О таку змiну орейЪря, а орендар усвою черry орендодавця та балансо}тримувача.
Орендар може укJIадати логовiр 

- 
суборе"д" лише з особами, якi

вlдповlдають вимогам cTaTTi 4 Закону.

llpoeKT договору



Продовження таблицi

Iнформацiя про
умови, наяких

проводиться аукцiон

в електр_онному аукцlонl, сплачуе
и для набутгя статусу учасника.
ння cTapтoBoi орендноi плати для:

0,20 грн.
е Hdy dep:lKaBц ozo l?ta колlунсUlьно? о

MatiHa зазначено, ttlo ч разi колu сплаDmова оDенdна пryаmа вuзначена
на пidсmавi бсшансовоi' варmосmi об'скпла opeHdtt. tllo € н€DVхомllIt
лtаtiнолt mа мае вuзначену плоллlv, DозлtiD zalэaHmiйHozo BIlecKy
вllзлlач аеmься llulяхоМ засmосvван ня пшко[ Фоомулt t :

Гв: 5Пм x0,12ll2 х S, де

пм - прожп"*оuш\п1i|,,х'#'l.Ж##ЁffiННLi..оu,'"х осiб на l
сlчня календарного року, в якому здiйснюеться розрахунок;

s - загальна пло ta об'скта оренди
Гв: 5 х 2270 х 0.12 / 12 х 105,20: iI 940,20 zрн.

я у термiни та в порядку, що
електронно1 торговоi системи

Продажi>,
00,00 грн, (заidяо Закону YKpaiHtl
wyHcutbчozo лlайнаll реесmршlit1нttйвнесок - сума KoutmiB у розлtiрi 0,] MiHiлtcutbHoI заробiпlноi' плаmu,

всmановлеttоi'сmанолt на ] сiчttя поmочноZо року
(б.000,00 elltt.*O,] : 600,00 zрн.).
Кiлькiсть KpoKiB аукцiону зЬ методом покрокового зниження cTapToBoi
орендно1 платита подiUIьшого подання цiнових поопозиlfiй - 99 -

Вимогrr до орендаря Потенцiйний орендар повинен u
орендаря, визначенIlм статтею 4 Закону Украiни кпро оренду
державного та комунzlльного майнa>,

для участi в
електронних торгах з
оренди майна на gгапi

,подаtll закритих
цlнових пропозицiй

тобто до електронного
аукцtонч

Щля ytacTi в аукцiо
торгово1 системи документи, визна
1Цро оренду державного та комунального маинa>).
вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть поданих документiв несе заявник

Вимоги до
оформлення

документiв, якi
повинен надатIl

Учасник для участi в
електронних торгах
елекгронноi торговоi
систем}l державного

пlдприемства
<Прозорро.Продажi>

/{окументи, що подаютьGя )ласниками електронних торгiв повиннi
вIдповlдати вимогам, встановленI.1м адмiнiстратором електронноi
торговоi системи державного пiдприемства <ПрозоррЪ. Продажi>i.

.Що укладення
переможець е_лектронного аукцiон5
внесок та забезпечувальний депоiит, що визначенi за результатамиаукцiону у розмiрах.та порядку, передбачених проектом договору
оренди майна, опублiкованого в оголошеннi про перелачу маriна'ь
оренду у вiдповiдностi.до пункту 80 Порядку, на рахунок, зазначений
орендодавцем у проектi такого договору

додаткова
iнформацЬ



Продовження табпицi

Реквiзити paxyHKiB Реквiзитrr paxyHKiB оп
для сплати потенцiйними орендар

реестрацiйного та (або) гарантiйного внеску на кilзначейськi paxyHKrr
за такIlми реквiзитами: в нацiональнiй валютi:

Олержувач: .Щеснянська районна в MicTi KlreBi державна
адмlнlстрацш

Рахунок Ns UA 86820l 720355249038 00OO'7'l'7 66
Б_анк одержувзчаlержавна казначейська служба Украiни, м. Киiв
Код згiдно з еЩПОУ 374l5088
При.значення платежу: для перерахування реестрацiйного та

гарантiйного BHecKiB.
Технiчнi реквiзити

оголошення
Перiод мiж. аук
аукцIоном lз зниженнrIм cтapтoBoi цiни та аукцiоном за методом
покрокового зниження cTapтoBoi цiни та подtUIьшого подання цiновrrх
пропозицiй (20-з5 к:Lлендарних днiв з дати оприлюднення оголошення
електронною торг про передачу майна в оренду).
едине посилання адмiнiстратора, на якiй е ,rо""rrа"""
в алфавiтному п -cTol
майданчика, якi мають
et s-prozo rrор rо dazhi-cb d2 .

Контакгнi ланi (номер
телефону i адреса

елекгронноl пошт[l
працlвника

балансоугримувача
дJUI звернень про
ознайомлення з
об'ектом оDенли

Д_о9тп для ознайомлення з об
15.00 з понедiлка по п'ятницю забезпечуе-бiлансоугримувач КП
кВ атугiнськi нвестбуд>

Контактна особа: Милейко Iрина Миколаiвна
Тел. 093 З20 29 а3; Ра\ 548-39-7О,

Керiвник апарату ольга MAIIKIBCЬKA

4


