
ДЕСНЯНСЬКА РАЙОННА В MICTI КИ€ВI
ДЕРЖАВНА АДМIНIС ТРАЦIЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

/+ .1"L юа/ J,k fЗD

Про вклIоченIIя FIежит.цових примiщень до
Перелiку першого типу та оголошення
аукцiону на надання в оренду нежитлових
примiщень комуttальноi власностi
територiалыIоi громадtl pticTa Кисва

Вiдповiдно до закоtriв УкраТни пПро мiсцевi державrri адмiнiстрацiТ>, uПро
оренду державного тд комунального шtайна>, Порядlку перела.ti в оренду
державного та комуIIального пtайна, затвердженого постановою Кабiнету
MiHicTpiB УкраiЪи вiд СЗ tIервня 2020 року J\Ъ 483 <Щеякi питаIlня оренди
державного та комуIIального майно>, рiшення Киiвськоi MicbKoi ради
вiд 23 липня 2020 року N9 50/9129 <Про деякi питання ореIIди комуналыIого
майна територizurьтлоi ]ромади MicTit Кисво> та I]раховуIочи iIlформацirо
балансоутримувача коN{уIIалыIого tlекомерцiйного пiдприемства
<КоrrсультативIIо-дiагttостttчtIиI"{ IIеI{тр),.Щеснянського району м.Киева вiд
07 грудня 2021 року М З505 та вiд 09 грулгrя2021 року Ng 3536:

1. ВклIочIIти IIежрtтловi шрипtiшдсЕIня зага-пыIоIо площеIо 9,24 кв. м, що
знаходяться за адресоlо: пt. Кltiв, вул. Закревського Миколи,8l/1 до Перелiку
першого типу.

2. Оголосttтlл ayb:ilioH, за результатами якого i{ежIIтловi примiщенFIя
загалыIоIо площеIо 9,21 кв. м, Iцо зI{аходяться зе адресоIо: ]\{. Киiв,
вул. Закревського МиколлI,81/1, п,{o)K},l,L бути передаrri в среIIдне користуваIlня.

3. Затвер )\ити текст оголошснIIя l:po IIроведеI{IIя сле.:(тронного аукцiону на
наДаIIня в ореIIду IIежитловлlх приtаiщеItl), що знаходяться за адресою: м. Киiв,
ВУЛ. ЗаКРеВського Мико:lлI, 81/l, загаJIыIсIo площеIо 9,24 кв. м, lцо долаеться.

4. Вiлдiлу з пIr,гi,llt], п{al".tll.. KoN,lyIIaJIbttoT власгtостi f{есtrяrtсr,коi райоrrtlоi lз

MicTi Itисвi дер)кавIIоi аrдмirIiс,грацii розшriс,гити оголоtIIеIlня Irpo провсдеIII{я
електронIIого аукцiоrlу 1i{I надаIIIIя l] оренду lIежитлових прилrilцеFIL загаJILIIоIо
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пJIощеЮ 9,24 кв. м, щО знахо/Iяться за адресою: м, Киiв, вул. Закревського
Миколи, 81/1, в електронrriй торговiй системi.

5. ВiддiЛу бухга.гlтерського облiку та звiтностi !еснянськоi районноi в
MicTi Киевi державнот адмiнiстрацii в установленоIuу порядку, пролести
перерахування коrптiв, lцо надiйдуть вiд оператора електронного майданчика та
орендаря.

б. Контроль за виконаIIням
головII !еснянськоi райсlllноТ
О. Плясецького.

цьог,о розпоряджеI-Iня покJIастLI на заступI{ика
в MicTi It1.IcBi деря(авноi адрriнiстраrriТ

Голова (
Ilpo PATHIKOB



ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Щеснянськоi районноТв цiстоапiтBi +Ю

оголошЕннrI
про проведення електронного аукцiону на надання в оренду

нежитлових примiщень, що зн€}ходяться за адресою:
м. КиiЪ, вул. Закревського Миколи, буд. 8l/l, площЬю 9,24 кв м.

Рiшення про проведення включення
об'екта до перелiку майна,

ulвестицlйного конкурсу або про
rr{o пiдлягае приватизацif, вiдсутнi.

Загальна iпформачiя

Орендодавець {еснянська районна в

Маяковського, 29, MicTo

MicTi Киевi державна адмirliстрацiя, код

vkvO9@ukr.net

мiсцезнаходження: проспект Володимира
Киiв, 02225, тел. (044) 546-20-7l, e-mail:

Ба,rансоутримувач комунальне некомерцiйне пiдприемство <<консультативно-
дiагностичнилi центр)) f{еснянського району м. Кисва, код едрпоу
26188308, адреса: вул. Закревського Миколи, бУд, 81/l, м. Киiв, iндекс
022з2, тел. (044) 5з2-92-47, 044-5 3 0-02-06 e-mail : crpdesn@gmail.com

Iпформацiя про об'скт оренди

об'скт оренди знаходитЬся за адресоIо: вул. Закревського Миколи. 81/1
Зага-гlьна площа: 9,24 кв. м.
Корисна площа: 9,24 кв. м.
частина шестиповерховоi панельноi будiвлi, перший поверх.
Тип об'скта: нежитловi примiщення.
вхiд в примiIцеtrня загальний. Стiни, фундамент, перекриття в
заловiльноьтУ cTaHi, фiзи.rнил-t знос вiдповiдас Tepl,tiHy Ёксплуатацii
бУдiвлi.
технiчний стан об'скта задовiльний, в наявностi системи
електропостачання, теплопостачання, водопостачання та каналiзацii.
об'екТ оренд{ не мае окремих особових paxyHKiB. вiдкритих
постачальн}Iками комуIIilльних послуг.
поверховиl:l план та фотографiчнi зображення об'екта додаються в
окремому файлi в ЕТС.
В податковiр'r заставi не п том не знаходиться.

Iнформацiя про
об'скт оренди

станом гrа 30.11.202l
. 00 коп.) без

Залишкова балаllсова BapTicTb об'€кта оренди
147 0l8,00 (сто сорок ci\,r тисяч вiсiмнадцять гр

нформацiя про
Ha;lBHlcTb рiшень
про проведеIIня
iнвестицiйного

конкурсу або про
вкJIючення об'екта
до перелiку майна,

що пlдляга€
приватизацiТ

Iнформацiя про
отримання

ба,rансоутримуваче
м погол}кеIlня

органу управлiння

джепо



Продовження таблицi

Пропонований
строк оренди

Не бiльше п'яти poKiB

Iнформацiя про те,
що об'сктом

оренди е пам'ятка
культурноi

спадщини, щойно
виявлений об'ект

культурноi
спадщини чи його

частина

об'ект оренди не вiдноситься до пам'яток культурноi спадщини, щойнБ
виявлених об'сктiв культурноi спадщини

Iнформацiя про
цiльове

призначення
об'екта оренди

об'ект ореIIдII вiдповiдttо до Порядку неможливо використовувати за
будь-яким цiльовим призначенням, oKpiM визначеного, а саме: для
розмiценНя приватногО закладУ охорони здоров'я, суб'ектiв
господарювання, що дiють на ocHoBi приватноi власностi i провадять
господарську дiяльнiсть з медичноi практики в лiкува_гtьно-
профiлакти.Iних закладах.

Проскт договору

Iпформацiя про аукцiон
lнQормацlя про

аукцiон
вtдбувасться в електроннiй торговiй систеплiво кПрозорро.Продажi> через ав.горизованi

Спосiб прове/Iенно uупцiоrrу, .n.
Дата Ta.Iac аукцiону визначають анчику.Час проведенFIя аукцiону вс. ною торговоюсистемою автоматично вiдповiдно до вимог Порядку проведення
електронних аукцiонiв.
кiнцевий строк полання.заrIви на участь в електроI{ному аукцiонi та
електронноI\Iу аукцlонl iз зниженням стартовоi цiни встановлю€ться
електронною торговою систеNlою для кожIIого електронного аукцiону
oкpelvlo в промiжку Tlacy з 19 години 30 хвlллиII до 20 iодинлl 30'хвилин
дня, що передус дню проведенIIя електронного аукцiону.

Uтрок оренди: п'ять poKiB
Стартова орендпа плата для:

'- 
-л1470,18 грu (одна пIс. чотириста сiмдесrlт грн 18 коп.), без урахуванняП!В_ _-_для електроIlного ayKllioHy;
- 7з5,09 грн (ciMcoT трLIдrIять л'ять грlr 09 коп.), без урахування П!В -

цля електронноl,о аlтсцiон1, iз зrrиженrrяй cTapToBoi' цiни ;
- 735,09 грl. (сiп,rсот тридцять п'ять грн 09 коп.), Ь.. урu*уuання П!В -

цля електронного аукцiону за методом покрокового знLIженням стартовоi
эрендноi плати та подальшого подання цiнових пропозлrцiй l -

Умови оренди
майна

Щодатковi yMoBLI
ореIIди майна

Мох<лlлвi -
ореrrдар вiдlпlсодовуе Балансоуiрийуuачу витрати пов'язаtti зi сплатою
:1т|1] на опJIату комунальних послуг, земельного податку пропорчiйноплощl оренловаIIих.. припtiшдень, електропостачання, послуги зприбирапня 

'.рLrторii 
та вивiз смiт'я, o*opo'u ,.p"ropiT прйlй;пr;

Qчлiвлi та iH. експлуЪтацiйтli послуги.
здiйснеIrня rrевiд'смних полiпшънь можливо тiльки у разi надаIIня
ореIIIIодавIIем письNlовоi згодIl на поточний таlабо капiта_llьний ремонто_рендованого Irlайна, як це передбачено чиннIлIu законодавством.
Ореrrдар здil-лснlое сlрахування об'екту Бр.й, на користь
балаIlсоутримувача.
Ореllлнi каtliкулlл - Ire передбачеIri.



Iнформацiя про
умови, на яких
проводиться

аукцiон

Вrtмоги до оформлення
докумен.гiв, якi
повиItен надатII

Учасник дlя учасr,i в
електро}tн14х торгах

електронноТ торговоТ

- аУкцi
ruзмrр гарантlицого внеску (потенцiйний орендар): 4540,00 грн
Пункmом 58 ПоряOку переОачi в opeHdy dерэюавйЬо -о Ko',ty^aJlbHozo
майна переdбачено, Iцо у разi колu сmарmова opeHdHa плаmа вuзначена
на пidсmавi ба,lансовоi| варtпосmi об'екmа opeHdu, u4o е нерусолlllлt
.майнолt lпа 

^4а€ 
вuзначеllу lшоlцу, розмiр еаранmiйrtо,о внеску

в Lt з l l а ч а еmь с я tl,ul ж о л| з ас l п о су в ан н я m а к о i' ф о р мул tt :
Гв:5Пм x0,12/12 х S, де
Гв - розпriр гарантiйпого вIIеску;
пм - прожитковий MiltiMyпt, встановлеIrий для працездатних осiб на l
сiчня календарного року, в якому здiйснюето." рофu*унок;
S - загаrrьна плоIца об'екта орендлI
Гв : 5 х 2270 х 0.]2 / ]2 х 9,24 : 1 048,74 zрн
при цьому в буль-якому випадку розмiр гарантiйного внеску не можебути мепшим, нiж два прожиткових мlнiмуми, встановленi для
працездатних осiб на 1 сiчня к{rлендарного року, в якому здiйснюеться
розрахуноК длЯ бl,дь-якLtХ об'сктiВ орендIr незzrлежнО вiд мiсця

ucooa, яка мае памiр взяти участь в електронному аукцlонl, сплачус
реестрацiйний та гарантiйний внески лля набугт" 

"ruiy.y учасника.Розмiр мiнiмального кроку пiдвищення стартЬвоi opeHlHor плати для:

Розмiр реестраrцir"r,rйЪ о,,ё.lсу: 600.00 грн. (зеidllо Закоrry YKpaiitu к ПроoPeltdY dePacaBttoeo lпa Ko)1|yHculbllozo iайiа, рurraiроцttiriti ,r,uroi -су,|,|а кош,miв у розлtiрi 0,1 ,vittiл.tальttоi' зарrлбiЙltоi' йаmu, всmановленоl'
сmано^'t на I сiчнлt поmочноzо року (б000,0 Эрн*0, ] : 600,оо zpi1. 

"

Кiлькiс,т.ь KpoKiB аукrцiоrtу за методом Iюкрокового зниження cTapToBot
орендlIоi платII та под{lльшого подання цiноЪих пропозицiи - qq. 

- ---г ---"^

Продовження таблицi

визltа.lеtti
держав}Iе

Потенцiirниii ореriдар вlдповlдати врIмогам до LI ореIIдаря,повIlнен
4 Закоrlувизначеним cTaTTeIo

комунаJIьного майllа>.
YKpaiHlr кПро оренду державного ,га

Щокументlr, яЕ-
розмiщуе

(завантажуе)
УчасtIик в

електроннiй торговiй
систем1 державного

пlдприемства
рро.Продажi>

для участl в
електроннI,Iх торгах з

оренди пrайна на
тапl подач1 закри.гих
цillових пропозиtlili

електронного

системI.1

ё"_УлY?З]11: Що поДаIоТЬся УчасIIикаМи еJIекТронних горгiв -повиrпli
вlдповlдати виIчIогам, tsст,ановлениI{ адйнiстратором електронноi
торговоТ системIt лержавIIого пiдприеlпtства <<Пр .фро.irродu*iu. 

-г - -----^

Вимоги до
орендаря

:рi,J#*#ii"ffiхiз,-Ёfii"-тьт
майна>.
аIIих дIокументiв несе з€uIвник.



Продовження таблицi

пiдприсмства
кПрозорро.Продажi>

Щодаткова
iнформацiя

!о укладення договору оренди або в день пiдписання такого ло.оuору
переможець електронного аукцiону зобов'язаний сплатити авансовйй
внесок та забезпечуваJIьний депозит, що визначенi за результатами
аукцiону у розмiрах та порядку, передбачених просктом цоговору оренди
майна,. опублiкованого в оголошеннi про передачу майна в 

-оренду 
увtдповiдностi до пункту 80 Порядку, на рахунок, зазначений

орендодавцем у проектi такого договору.
Реквiзити paxyHKiB РеКвiЗити paxyHKiB операторiв електронIIих майдан-чиtсiв, вiдкритих для

сплати потенцiл"tними орендарями гарантiЙних та реестрачiЙнЙх BHecKiB
за посIлланням на cTopiHky вебсайта адмiнiстратора, на якiй зазначенi
peKBiзлtти TaKLIx paxyHKiв tЦФцZ/эrоzопо.sateZinЪZdе
ets-prozorroprodazhi-cbй

такими реквiзlrтами:
в нацiона-гtьнiй валютi :

одержувач: [ес_нян_ська районна в MicTi Киевi державна адмiнiстрацiя
Рахунок JФ UA 8б820 1 720З 5 5249 03 8 00007 7 7 66
Б_анк одержувача: .Щержавна казначейська служба Украiни, м. Киiв
Код згiдllо з С!РЛоУ 37415088
Призначення платежу: дJIя перерахуваIIня ресстрацiйного та

гарантiйного BHecKiB

TexHi.lHi реквiзити
оголошенIIя

перiод шriж аукцiоiом iа-аутцffi-ста ,
аукцlоI{ом lз зни)I(еIIням с,гартовоi цiIllr та аУкцiоном за метолом
IIокрокового зних(ення стартовоТ цiнrц та подЕuIьшого подання цiнових
пропозичiй (20-з5 календарних днiв з дати оприлюднеFIня оголошення
електронI{оIо торговоIо систем
Сдине посилання на веб-сторi
шlфавiтlrоп,rу порядк)/ на
маliданчика, якi мають

KoHTaKTHi данi
(номер телефону i

адреса електронноi
пошти працlвника

балансоутримувача
для зверFIеIIь про
ознайомлеFIня з
об'сктом оренди

!оступ д.тtя ознайомлення з об'€ктом ореFIди у робочi дlli з 09-:00 дБ
16:00 з поrtедiлка по п'ятницlо забезпечус балансоутримувач об'скта -
Копtунальне неrсомерrцir:rне пiдприсмство <<КонсультативIIо-
дiагrrостичIIиI"I цеIiтр)) Щеснпнського palioHy м. Кисва

Контактна особа: Тарасенко Олелlа Свгепiiвна,
тел. 5З0-02-06

Керiвник ольга МАШкIВСЬкА
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