
дЕснянськА рдйоннА в MICTI ки€вI
ДЕ РЖАВНА АДIИIНIС ТРАЦIЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

-1+ /&, хюА1

Про включення нежитлових примirцень до
Перелiку першого типу та оголошення
аукцiону на FIадаI{ня в оренду IIежитлових
примiщень комуtlальноТ власностi
територiалыtоi громадtt пtiста Ift.rcBa

1. Вклlочити Ileж}lTrtoBi прлrпtiшlснIlя загruIыIоIо пJIощеIо
знаходяТься за адресою: м. Кttiв, вул. Закревського МlлкоJtи,
першого тлlпу.

ВiДПОВiДНО ДО ЗаКОНiВ Украiни <ГIро мiсцевi державнi адп,ritIiстрацiт>, uпtrlо
орендУ державногО га комуIIЕlJlЬногО майна>, Порядку передачi в ор.rrду
державногО та комуllzlлыIогО шlайttа, затвердженого постановоIо Кабirrету
MiHicTPiB УКРаihИ ВiД 03 червiirl 2О2О року JФ 483 <!еякi питання ореIrди
державного та коNIуIIальцого MaI"IIIa)), рiшенrtя КиiвськоТ пtiськоi радlлвiд 2З лиIIнЯ 2020 рокУ м 5о/9129 <Про деякi пIIтаIIнЯ оренди I(омун€Lльного
майна територiаrrыIоi громади MicTa Кисва> та враховуIочи iнформацirо
балансоУтримувача - ко]\,IУrIiLльIIого пi.lдприемства кВатутiнсопi*rо.сЙудu вiл
10 груднЯ 202l року м 102149-1081 та вiд 1Ь грудня 202l ро*у м 102/49-1078:

135,80 кв. м, що
27, до Перелirсу

2, оголоситрI ay.l:tliolt, за l)езультатами якого IIе}китловi примiщеIIIш
загальноIО плоцIеIО 135,80 KI]. Nl, цIс зIIаходятLся за аДресоIо: м. KpliB,
ВУЛ, ЗаКРеВСЬКОГО IvlИКС;tlt,2i, П,tО;к5,ть буr,и переланi IJ орс}Iдн. r.ор,,.rуванIIя.

3, ЗатвеРдитII TеI(.T оголоцIеIrня про проведеIIIш електронного аукцiоrlу rlaнадаIIнЯ в ореiIдУ не)кI{тлоВих ttрипtiщеIlь, UIо зIIаходrrться за адресоIо: м. КиТв,
вул, Закревського Миколtt,21, зага;tь[Iоiо пJIощеIо 135,80 кв. м, що додасться.

4, ВiддiЛу з питаItь майна ксN{уII€шьноI власностi Щесrtянськот paI-1otttroT вMicTi Киевi державноi llдмiIriстрацii' розмiстити оI.оJIоIIепIIя про проведеIIIш
електроIIIIого аукцiоrrу lra IIадаI-IIIrI в ореIIду IIежитлових гrримiще}Iь загэJ_II)IIою



5, Вiддiлу бухгалтерського облiку та звiтностi Щеснянськоi районноi вMicTi КИеВi ДеРЖаВНОi аДМiНiСтрацii в установленому порядку, tIровести
перерахування коштiв, lцо надiйдуть вiл оператора електронного майданчика та
орендаря.

б, Контроль за виконанняN{ цього розпорядження покласти на заступIIикаголови !есняrtськоI районrтоТ в ivricTi Киевi державноi адмirriстрацii
О. Плясецького.

Голова *\ 
!митро PATHIKOB



ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядхtення .Щеснянськоi районноi
в giстрацiт
Bi fqв

ОГОЛОШЕННЯ
про проведеtIпя електронного аукцiону па IIаданIIя в оренду

НеЖИТЛОВИХ rrРИМiЩеНЬ, ЩО ЗFIiЖОДятЬся за алресою: tu. Киiв, вул. Закр"uaiпоrо Миколи, 2l,
загuцIьноIо плоцIеIо l35.80 кв. пл

ЗдгальIrа iнформаlliя

Балансоутримувач Копtу,llальllе пiдприспrство <<Ватутiнськiнвестбуr>.
By:r. Електротехнi.lна, буд. l1, м. Киiв, iндекс О2277, код
З0977943,Tell,L044) 548 -39-70, e-mail: vati

Ilrформацiл прtl t)б'сrсг орсIIди,lцо мiститься в Пepe.lliKy першого тIIпY
Об'ект оренди зпаходItться за адресою:
вул. Закревського Мlлколи, 2l
Загальна пJIоII_(а: 135,80 кв. м.
Корисна IIJIоца: lЗ5.80 к]]. м.

аr]реса:
сдрпоу

лоJIаються в

Частr.Iна IlежитловоТ будiвлi, першиГ,t поверх.
'Гlлп об'скта: нсжитловi примiщеtrня
Вхiл в прлtтrtiщення загальний.
Стiни, фундамент, перекрIlття в задовiльному cTaHi. фiзичний знос
вiдповiдае TepMiHy еI(сплуатацii будiвлi.'l'ехнiчlrий стан сrб'скта задовiльнl.tй. С пiдклtочення до мерех(
електропОс,гаtlalння, воjlоtlостачання та каttалiзаrlii. Об'ект ореI{ди
IIе мае oкpeмLrx особових paxyHKiB, вiлкритих постач€lльнIIка]vIt
коil{уналы{их послуг,
поверховий плаlI та фотографiчнi зображеIлня об'екта
oKpoMoNIy фаii.тli в ЕTС.
В податковiй заставi lre перебувае.

за,тишtlова балlаttсова вар,гiсть arrrоr rrа
(Два мiльiiони триста вiсiмдесят ciM
14 коп.) без ПЩВ.

30.11.202l _ 2з87 019.14
тIIсяч дев'ятttадцять грн

Iнфорпrацiя про
наявlriсть рiшепь про

проRедення
itrвесп,tцiйного

KoIJKypcy або про
включення об'екта ло
перелiку майна, tцо

пiд.ltягае ttрtлватлtзацii
IlIфорплацiя про

ОТРРIМаFIНЯ

бшlап соутримув atleN,I

поголжеIlня органу

Рirценrrя про
вклlо,IеItпяt об'
Bi;icyTlli.

IIровэдеIItIя iнвестицiйrrого
ск,га до перелiку майна, Itцо

конкурсу або про
пiдлягас ltривет:лзацiТ,

Нс

Орендодавець Щесняrlська pa.-'oцHa в пricTi Киевi д.р*urпu одri,ri.rрuцЬ, *од
едрпоУ з74l5088, адреса: просп. Маяковського Володлlмира, 29,
MicTo КиiЪ, 02225, тел. (044) 546-20-7|, e-mail: vkvO9@ukT.net

Iнформацiя про
об'ект оренлl,r

BapTicTb об'скта
оренли

правrliпня

потреOус



Продовжеtrня таблишi

Пропонований строк
оренди та графiк

вIлкористання
об'скта

Не бiльшrе 5 poKiB

об'ект оренди не вiдноситься до пам'яток культурноТ спадщини,
щойно виявлених об'ектiв культурноТ спадщини

об'ект оренди вjдповiдно до Порядку можливо викорисiоuу"u--
будь-яким цiльовlлм прI{значенням на розсуд орендаря.

,.Щодаеться до оголошення про проведення електронrrоБ ау*ц.юну
на налання в оренду не}китлових примiщень

IIIфорпlачiш llpo аукlдiон
----;
TgMl
вапi

Спссiб проведеIIня аукцiону: електроннlлй аукцiоII Ita надання в
оренду.

Кitпцевий стрOк подаIпrя заrIви на участь в електронному аукцiоrriта електро}IIIомУ аукцiонi iЗ зниженFIяМ стартовоi цiни
встановлIоеться електроIIIiою торговою системою для кожного
електронIIого аукцiо1,1у окреМо в
хI]иJIиII до 20 голI{нLt 30 хвилин
елеIстронlIого аукцiоrrу.

Строк ореIIди: 5 poKiB
Стартова орспдна плата:
23 870,|9 грн. (двадцяlь три тIIсяч
без урахування П!В - для електро

знItх(ецням сr.артовоi tliни
1l 935,10 грн. (одrrrалцят,ь тисяч дев'ятсот трlIдtIять п'ять грн. 10
Kolr.), без урахуваllrrя IJIB - для електроIrного ayKrtio'y за мстодом
покроковоt,о знrliкеll}lя с],артовоi орендноi п:rати тп подельп]ого
lIодý IIIIя цi ноiзих п tэсlI t 1,1зlIltil"r

Iнформацiя про те,
що об'ектом оренди

€ пам'ятка
культурноТ

спадщин}l, щойно
вtлявлеrlий об'€кт

культурноi
спадщини чи його

частина
Iнформацiя про

цiльове призначення
об'екта оренди

Проект договору

Iпфорплацiя
аукцiоlt

про

Упtови оренди майна

]!дr п!9ц
_l



[олатковi умови
оренли майна

Продовження таблицi

Орендар вiлrпкодовус Баrrа,lсоутй",уuачу -ййъ; "",,}за-,i 
;Т

орендодавцем письмовоi згоди на поточнцй та/або капiтальний
ремоIIТ орен/{ованого майltа, як це передба.rено чинIl}lпI
законодавстtsом.
ореrrдар здil"rснюе страхування об'екту оренлIl на користь
балансоутриNIуDача.

Передача
оренлованого пrайна

в суборенду

Iнфорrrацiя про
yMoBLI, на яких

IIроводиться аукцiон

Орендrri
Ореrrдар
субореrrду ореI{доване Ilиt, майно.

орендодавця переr]ати в

майно лсредастr,ся в оренду з правом rlередачi в суборенду, за
уN{ови зобов'яrзання суборендаря та оренларя щодо вiдобрахrе"r" 

"договорi субореllдлr цiльового використання, за "*", о6'aкт буде
викорIrстоtsуtsа,гися, tl при змiнi на будь-яке iнше використаI{ня
сl,борендар повI{неII повiдопtлятлt ,,ро такУ зшritlУ орендаря, а
9рендар }/ своIо ЧtjРГ)/ ореIrдодавця та бшlансоутриI\{).вача,
Орендар ]uоже укладатLI логовiр субореrr.ци-пrru"-з особамlr, якi

]особа, якА мас наплiр Rзяти r@lbtri, *ni"y.
ресстрачiilrlий Tat гараtl,r,iйltlлй внески л.пя irабутто .r"rу.у учасIiиI(а.Розмiр tltiHiпla-;lblloгo liрокч пiдвищеllня с.гартовоI орендноi пла.ги
lшя|

- ayKltiolly - 238,70 грн. (l%);
Розпriр гарап,гiйllого BtIccKy: 15 413,30 грн.
пуlкmолl 58 Поряёкs, переdачi в opeHdy dерэtсавноео lпа
Kol,|JlllCLцbltozo мtайна зсlзнсlчено, tцо у разi tсолu сlпарпtова clpettdHa
пцumа GuзнаLlел!а, l-ta пidсmавi балалtсовоi' варmосrпi об'€кllхсl оренdu,lalo е llep.yxoJrlllJv! ]tlсtйлtол,t mа л|ас вuзltачелtу lLцоLцу, розлtiрzapaHпlitiHozo внеск), вuзrtача€пlt,ся u.lлrlхо,м засltхосування mакоi.
фор,ltучiu:
['в : 5Ппt х 0,12l12 х S, д9
Гв - розмiр l,арантiйrrого внеску:
Плt - llро>ltlrтковий ltiHilryM. Bc,гaHoBJIeHI'I-'lця працезла,гI'их осiб на
1 сiчня калеIIдарного року, в якому здiйсаюст"a" роrро*унок;
S - зага.гtыIп llлоща tlб'ект,а орендлt
Гв:5 х 2270 -r 0.12 / I2 х I35,8: t5 4I3,30 zрп.
Прlл цьоrt;" Il будь-яIкому випадку розмiр iаран.гiйного внеску не
NIожс бутlл лtенtплtrл. llilK два прожи.*оuir* мiнi,lлуми, вс,гаlrовлlенi
для праlIiездатнLIХ осiб lttl l сiчня каJIендарного року, в якоN{у
здiйснIосттrо.II розрахунок для будь яких об'скЪiв op.irr, незiше,кно
вiл_мiсця розl,аIпування (rr.58 Порядку 2 270 rpH. *2,0 : 4 540,0 гргr.)

I-apaIl,r,iiirlrti.i tlHc:cclK СПJТаlD,.еться у терпtirп, .1u в порядк.у, щовлtзна,rеtii Рсглапtсttтоь,t роботи електроtlноТ r.орговоТ cIlc.t.cNILI
дер)кавIr е Iriлtrрлlепtс,гвсr <Г[Jrозtlрро. Продажi >.
Розпliр ресстраlцiiiltогtt Briccrcy:-60OPO гllн. (,зzirhю ,)cti:lltty, YKpctitttt

, n * о,, Ь, о .)n n л n, о r' 1r r u,i, р" i ri ii,, r,,"л i

itiiлtcut bll o| зароб i lпн o| пtапt tt, lt,l

":,::_ 
]



Продовження таблиr{i

Кiлькiсть npo*iu ;укцiо
стартовоi орендноi плати та подzцьшого подаtIня цiнових
пропозицiil - 99.

ореЕларя, визнаtIеним статтею 4 Закону Украiни <про оренду
державного та KoMy D.

Вимоги до орендаря

для уца",a, "

лля учасп в аукцlонt гlотенцiйний орендар мас Ilодати доелектронIIоi торговоТ системи докуN,lенти, визIIаченi статтею l з
Закону Украiни кIIро ороlrлу державного та комунального майна>.
вiлповiдальнiсть за достовiрнiсть поданих документiв несе заявник.

Влtмоги до
оформлеtIня

докупrентiв, яrкi
повинен надати

Учасник для y.racTi в
електроннLrх торгах

електронноi торговоi
систеIuи держаtsного

пiдприемства
<Прозорро.Продаясi>

.ЩЬкумент
вiдповiдати RLIмога}4, встаIIовленим aдMirlicTpaTopoNl електронноt
торговоТ системи державного пiдприемства <Прозорро.Продажi>.

Додаткова
iнформацiя

Реквiзити paxyHKiB

)rrepa,op електроIIного майданчlrка здiйсшюс перерахуванI{я
rеестрацiйного ],а (або) гарантiйгrсlго внеску на казпачейськi
)ахуtIки за такIIми peKBi:зllTaMrr: в нацiональнiй валкlтi:
)дерх<увач: /{есI.tянська районна в мiсr.i Киевi державна
rдмirriстрацiя
)ахунок М UA86820 l 720-] 5524903 80000 7 7 1 66
]aпlt олерх<увача: .Щерlкавна казначеi.lська служба YKpailtT.I, м. КlrТв(од згiдllо з C/]PIIOY 37415088
rризнаT еrrня пла,],ех(у: для IIерерахуваIIня реестрацiйнсlt.о га
'апан'гi йноl,о l tTTet: rсi п

договору переможецL еJIектроIIног
авансовлtй BIiecoK та забезпечув
результата]\,tи аукцiоrrу у розмi
проектом догоtsору ореIIди майна,
передачу майllа в орепду у вiдпов

вlдкритих дJIя сплати потенцiйн
оеестрацit"rних BlrecKiB за посрI
rдмiнiстратора, IIа якiй зазначенi реквiзити таких paxyrIlciB l

rttps://prozon o.sale/inltl/elektronni-majdanchiki-ets-proro.,op..]uihi- 
l:bd2. д l 
I



Технiчнi реквiзити
оголошення

KoHTaKTHi данi (ноплер
телефону i uдр".u

електронноi пошти
працiвника

ба_пансоутримувача
для звернень про
ознайомлення з

Керiвник апарату

Продовження таблицi

Перiод мiж аукцiоноIчI та uупчiоrо7iз зни енняIu cTapToBoi цiни,
аукцiоном iз зниженням стартовоi цiни та аукцiоном за методом
покрокового зниження стартовоТ цiни та подаJIьпrого подання
цiнових пропозицiй (20-35 календарних днiв з дати оприлюднення
оголошення електроrIною торговою системою про передачу майна
в оренду).
едине посилання на веб-сторiнку адмiнiстратора, на якiй €
посилаIIня в алфавiтгrому порядку на веб-сторiнки операторiв

<tlaTyTi нськiнвестбул>

у робочi днi з 08:00 до
балансоутримувач КП

KoгrTaKTrta особа: МIIлейко Iрина МиколаТвна
Тел. 093 320 29 аЗ; Qa\ 548-39-70.

ольга МАШкIВСъкА

.ЩостуП для ознайОN{ленtIя з об'ектом оренди
15:00 з понедiлка по п'ятнIлцю забезпечу€


