
ДЕСНЯНСЪКА РАИОННА В MICTI КИ€ВI
ДЕРЖАВНА АДМIНIС ТРАЦIЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

dД /х, AD"N/ Xs]8&

Про оголошення аукцiоrry на IIалання в оренду

нежитлових примiщень I(омун€Lльноi власностi

територiальноi громадрI MicTa Киева, що
переданi до сфери управлiння Щесrrянськоi

райоrrlrоТ в MicTi Киевi державнОТ адмirriстрацii

ВiдповiдIIо до законiв YKpaittrl ,<Про ьлiсцевi дерrкавнi адмilriстрацii>,

<ПрО орендУ державного та комунzLлыIого майна>, Порялку передачi в оренду

державного та комуIIаIыIого MaI-IHa, затверджеIIого постаFIовоIО Кабiнет,У

MiHicTpiB Украiтrи вiд 0З червIIя 2020 року J\ъ 48З <Щеякi питання оренди

державного та комуIIаJIьного N{айна), рiшення KltilcbKoi мiськоI ради

вiд 2з JIипIШ 2020 року ]ф 50i9129 кПро деякi питаFIня оренди комун€шьного

плайttа територiалыtоТ гроNlадII ttiс,га Кисвu та враховуIочI,I irrфорrviацilо

балансоуlримувача комуrIаJIь}Iого некомерцiйtrогО triдттрисtиства

<КонсультатиRIIо-дiагllостичrrиii rIеIIтр)) ,Щесняtтського району м. Itиева вiд

17 грудrrя 202I року Nq Зб16:

1. оголосlлти ayic1_1iotl, за результатами якого IIежитловi припliщеннrl

загаJIыIою плоllIсIо 3з,60 кв. NI, що зIIаходяться за адресою: \{. КиIв,

вул. ЗакРевськогО Млtко.lти, 81/1, N{ожуть бути переданi в орендне

користування.

2. ЗатвердитLI текст ого.цоlIIеIl}Iя l:ро проведеIIня еJIектроIIIIого аукцiоllу
на нада}Iня в оренду iIе)китJIовцх rlрIrмiщень, цдо зlIах_одя,гься за адресоIо]

м. ItиIв, вул. Закревсьi(эго Миl,оли, 81/l, загальноIо IIJIоIцею З3,б0 кв. м, Iцо

додасться.

3. Вiдлiлу з пtI,гаl;ь MaI-lIla комуIIалыtоi власностi f{ссrtянськоi районноi в

MicTi Киевi l(9ржавIIоТ адrлirriсl,рацii 1rозмiс,гити оголоIпеIIIIя Irpo проведеIIня

електроIIFIого аукцiоrrу IIа flaдalil ш l} ореIIду IIежитлоRрIх прr,rпliшlеIlъ загаJlьноIо



ПЛОЩеЮ 33,б0 кВ. м, Iцо знаходяться за адресою: м. Киiв, вул. Закревського
Миколи, 81/1, в електроннiй торговiй системi.

5. Вiддiлу бухгалтерського облiку та звiтностi Щеснянськоi районноi в
MicTi Киевi державнот адмiнiстрацii В установленому порядку, провести
tIеРеРаХУВаННЯ КОШТiВ, що надiЙдуть вiд оператора електронного майданчика
та орендаря.

6. Контроль за виконанI{ям цього розпорядження покласт}I на заступника
голови Щеснянськоi районноi в пricTi KIlcBi державноi адмirliстрацii
О. ГIлясецького.

f'олова + t, 
.Г{митро PATHIKOB



ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Щеспянськоi районноi
в Mic исвi державноi адмiнiстраIцl
вiд Nэ Y#r

оголошвння
про проведсIIIIя електроIIIIого аукцiону Ila IIадаIIня в орепду

I{ежитлових приплiпlеIIь, що знаходяться за адресою:
м. КиТв, ву.ш. Закревського Млtколи, бул. 8l/l , загшtьною IIJIощею 33,б0 кв м.

Зага.пьна iнформацiяr

Орендодавець

Iнфор.r,rацБпро
ltаявнiсть pirueHb
про проведення
iнвести tlil"ttroгo

конкурсу або про
включеlIIIя об'скта
до псрелiку пtatiIra,

що IItлJIяl-ас

ОТРИI\{аННЯ
балансоутриr{уваче

ЩесIrяllська I)aI"IoHHir в
едрпоу 37415088, 

_

Маяковського, 29, пliсто

MicTi Кисвi л.рrrо*- чл*i,Б.рГчИ -пол

мiсцезrrаходження: проспект Володlrмира
КиiЪ, 02225, тел. (044) 546-20-7l, 

"--uil,ukr.net
комуlrальне llекопrерцiйне пiдпрлrспrство <консульrоr"о*rь
дiагlrостичllил'I цеIIтр)) fссtlяIlського районч м. Кисва, код еДРIlоУ
26l88308' адреса: вул. Заrсревського Мйколlr,-буд. 81/t, м. Киiв, iндекс
022з2, тел. (044) 5з2-92 -47, 044 - 5з 0 -02-0б e-nrail : crpdesrr@ gmai l. conr

IIrформаrцiя про обrскт ореIIдII

Об'скт ореIrди знаходIлться за адресою: вуJI. Закревського МIlлколи, 8li l.
Зага_пьпа пJIоща: 33,6 кв. пt.
KopllcrTa IIлоща: 33.6 кв. пt.
частина шести]lоверховоi паllельноI булiвлi. другий поверх,
Тlrп об'скта: IIежлtтловi rтррlмiщення.
Вхiд в tlримiщегtня заt-алt ний. CTiHlr, фУllдаменr, 

',ерокриття взадовiльвому oTatti, фiзlt.rrrиli знос uiд,rо"iдос терп,riну Ёп"rrrrуuruцiТ
будiвлi.
'Гехнi,ttпlй стан об'ск,га задqвiльнl'й, в rrаявrrостi сис'епIи
eлeKTpoIrocTaI.IaIIHrI, теплоltостаllання, водопос,tачання та ltаlrаliзttцiТ.об'ект ореItди не ма€ окремих особових paxyttttiB. вiдкрtлтlrх
постачiчIl,пLIкал,I}I KoilIyltaлL}lIrx послуг.
Поверховпr't план ,га фотографiчпi зображеrllrя об'скта лодаIоться ts
oKpeMoI\Iy фаliлi в ЕТС.

ацlя про

Балансоутримувач

Iнформацiя про
об'ект оренди

Вартiс,гт, об'екта
оренди

Iогодхсеti,,l

l)iшенпя IIро 1lровед.rйТ*.ri_ЙцiЛrrо.о -""r,ур.у -б" 
"р;об'скта ло trерелilti,маiiна- пlо пiдлягае приветизачii, вiдсутнi.

l]ключе11Ilя

tr(l _/ч. L |.LwZ. L5з4 6|4 (п'ятсот тридцять LIотI'ри тися.ri шiстсот чот[Iрнадцять I,pI{00 коп.) без ПДВ.



Пропонований
строк оренди

Iнфорпrачiя про
цiльове

прLIзIIачеItня
об'екта орендII

Проект договору

Проловження таблицi

Iнформацiя про те, об'ск,г оренди не вiднослtться до пам'яток культурноi спадциtt", щоипБ
що об'ектом

оренди с пам'ятка
Ky:rbTypHoi

спадщини, щойно
виявлений об'скт

культурноТ
спадщини.rи його

виявJIеIIих об'сктiв к)/JIьтурIIоi спадщини

частина
об' eKr' оренДи Biztll ов i дн о лЪ-ПБр-rл*у *, 

"n, 
о ir,-roo uйБй.r""у" a';, *

будь-якttм цi.lll,овtлм призначенням, oKpiM визнаIIсного, а саме:
розп,rirценrrя iда,lr,нь, буфетiв. якi не з/tiйснlоtоть продаж ToBapiB
пiлакцизlIоТ групl,t. у навtlаJ]ыIих закладах та вiI-лськових части[Iах,
примiщеlttlях бiблiотек, TeaTpiB, музеiв, закладiв охоронII здоров'я.

/{одае,гься до оголошеI{Irя про передачу нерухомого MaliHa в оренду в
ri в ЕТС

Iпформацiя rlpo аl,кrцiоrr

2

o]vl

Irrформачill про
аукцiон

Улtови ореtIдlлI

N!aI"IIIa

Додатковi yMoBI{
орснли плайна

ЙСКТРЛrr пtlT ауrtцiоГЪIлО у вПстr,ся в електрЪннfi-тортlэ Bi й си g]tе^{ i
д,ержавI{е_ lIlл'IрIлемстро <Прозорро.l1родаяli> tIерез авторизованi
елекlро}tIIi маiiданчttкtt.
Спосiб rIроведенrIя аукцiоtrу: електроl{ний аукцiон.
Дата та,lac аукцiоIlу вLlзначаються па електрон}lоNIу маliдан,.ик1,.
Час проведеIIнЯ allKlli6111, встаIIовлюеться електронною .горговою
с!Iс,геIuою aBTo]vtcTI{чIo вiдгrовiдно до вимог Порядку проведеIIня
е.lrектронliих аукц ioHiB.
КiIlцсвиr"t строк поданIш.зilяви IIа ytlacTb в елеI<т,роIIноN{у аукчiонi та
cJIeKTpoItItoп{y аукцlонl iз зt{lIх(енняп{ стартовоI цiни I}становлIоеться
електроIIIIою торговоIо cllcтeМolo для кож}IоI.о електронного аукцiону
oкpeNlo в промiяtIсу rlacy з 19 години 30 хвилип ло 20 ioдrttlll ЗO-хвилиil
дня. що перелуе дIIIо гIровс)лсння елеIO.ронного irукцiону.

CT,apToB:t оренлна lIJlitTa дJLI:
- 534б,l4;g1. (ll'ятr, .гlIсяч Tplrc.[a сорок шiсть ]рн l4

ураху,в_анн1 ПдВ .- дл1 еJlеi(тронrlого аукrцiоirу;
-267з,0,1 грн, (,цвi ,rplclt,i шriс.гсот] сiмдесят

урахуваIIIIя tl,Г{lЗ - лля еJlсктропного аукшiону
II1ни;

- 2б7з,07 гр_lr (,rцьi тIIсяL. шlicTcoT. сiмдеояr. 
'ри грн 0'| коп.), без

урахуваIiIIя Пi]В - 4.Jя еJlектроl{IIого аукцiоltу за IVIcTO/IOM покрокоtsого
зниженItяNr cTapToBoi орендllсlТ trлати та подЕrльшоt,о пода}Iнл цiнtlвихrrчлý.lдrrrr чдrrvr)llr\

ъкБв Б rй р енду н е п ор сiо-ач аетйя .

аJlансоутРимувач)/ ts}lтрitти пов'язанi зi стт_паr.ок-l

(jез

.r,ри грн 07 Korr.). без
lз зниженtrям с,гартовоi

:11,18iJ 
Ila OIIJ]aT)/ коМуllаль}lих послуt., земельного податку пропорцiI:lнопJIощl орсrIIд(оRанI,Iх.. прлtмilцеttь, електроIIостачання, лослуги :i

:|:9_'Зi.']']1 Tll1.opii та- вlrвiз смiття, oxopoнu .l,.po,rolrlT прrrilrче,,,rо
|.)удl вл l,t,a Il I. cKcU.,iyal.tl ц it"t i i i п сlсэrугlл.
Здiйспенrrя ttoBi;i'cпltiIrx. по.ltiгtuЬrrь можлиIJо тiльклt у разi надаLIflяореIlдолавЦСtlt tIИСЬп,тов Т зголtl IIа IIоточrIиl"t та./або капil.альниli peMr1tlr:
о_рендовtlIIого п,tайна, яt: це ltерелба.lепо LILIIiHIIN{ заI(оIIодавс.I.Dоп,I.орендар здiйсlлtоr: страхувцrlflя сб'с,сту 

- 
;j;;;;" lta l(oprlcl.},

балаttсоу,грилI)/Dа (Ia.

Орендпi каlliкr.лlt - Ire передбачеrri.

Не бiльше п'яти portiB



продовження таблицi

розрахуIIок дjIя буль-яtсих tlб'сктiв оренди lIезалежIIо вiд мiсця
розташування (п. 58 llоряёку 2270.00 zllH*2,0 : 4540,00 zpH).

|арантil"лrlий BltecoK спJIаtIуе,tr,ся у термiни та в порядку, rцо визнtt.lенi
Рег.папtеtlтоп,t рrrботи електроrIrrоi торговоТ Ъистепли держаl}не
tt iдrIриемство <<11розорlэо. Про.,1ахсi >.

Розлriр ресс,гр:uцiiilrоr,о Btlcct{y: 600,00 грIl (заidно Закону Ylcpaiitu < tlpo
oPeHdy depлcaBttolo lrla кодrvllцJllллtоео л,tatiHa> peccmpatlitlHiй BHeco,i -
СУ^4а кОшlltiв у 1эсlз.ttiрi 0,1 мilti.цlсutьноI заlлобimltо| плапttt, всmановлелtоi'
спlано.1l tta ] сi,tttя полпочtlozо 1loKy (6000,0 zрн*0,] : 600,00 zptq).
Кiлькiсть KpoIciB аукчiопу за ]\{етодом покрокового зпиженilя' стартовоI
о_рендноТ Itлати ,tа подшtыпоI,о поданIrя цitrових пропозицiй - 99,
чиlrний оренд(ар п{ае перева)кt{е право на продовження договору ореrIди в
ходl ауI(цlон)/ I{a продов)iе[IIIrJ договору ореgди за }t\,IOBlc, rцо BiH бере
yl{acTb в тaкoN{y ayKuiorli та зробив закриту цiнов1, гtрогtозltцirо, яка е ic
ц 9ц ш q ц, I u )li р_о_tryI_р_ чqр_, одq,_9р9цдц о i п л ати .

llотенцiйrlий орендар поl_rиIGГl вiлп-Бпати uLп4 mм до ьъБби ЪреПдаря,
визначеFILIм cTaTTc]Io 4 Закону Украiirи кПро ореIцу державного та
комунального п.tайна>.

я участi в ayKrlioHi поr,еIIцiйllий орендар N{ac подати ло елсктронноl
торговоI системи документLI, tjttзtlаченi ста,гтею 13 Закону Украiнй <Про
оренлу дерх(авIIо го т& ко,\I}[l&ц tlIIого майlrа>.
Вiдповiдалr,нiсть за дос,говiрtлiсr,ь подаIIIIх д t<yMetITiB несс заявник.

J

Iнфорпrацiя llpo
умови, на яких
проводиться

аукцiон

Влtпlогlл до
орендаря

<чменти, якi
розллiщус

(заваrrтажуе)

<11розорро.Продажi>
ДЛЯ 5lчпg",

електронних тор],ах з
ореIrди лвйна на

,спl подачl закрит}Iх
ltiнових uропозицiй

(тоб,го ло
еJIектроIIItого

аукцlон
Вlлмоги до оQlорtuленtш

ДОКуlчlеttтiв, якi
повинеIl надатлl

Учасниtt /UIя у,lа"r1 u

t_.цgд]рgL;iц,ё_L"ьd _l

iiпп
IIоi 

i

l
l



Продовження таб:rицi

електронноТ торговоТ
системи державного

пlдприемства
<Прозорро.Продажi>

.Щодаткова
iнформацiя

Реквiзити paxyHKiB

ло укладення догоВору оренДи абО в денЬ пiдIrисанНя такогО договору
переможець електронного аукцiону зобов'язаlrий сплатити авансовййвнесок та забезпечувшIьний депозит, Що визначенi за результатамиаукцiону у розмiрах та порядку, передбачених просктом догоtsору оренди
y1111,_:_"Jq+iкованого в оголошеннi про перёдачу майна u',ip.noy-y
вlдповrдFlостl до пункту 80 Порядку, на рахунок, зазiIачений
9рендодавцеш,, дlrот]цакg9,ц9l9дору.

вцкриl,их для
цlинIж BHecKtB
якiй зазнтtенi

переDахчвання

такимII реквlзLIтаilIIl :

в нацiоtlальнiй ва.гllотi :

Одержува_ч.Щес5дlсль_к!_р|йоцна влцiс1! Кисвi державна адмiнiстрацiя
Рахунок ]ф UA 8682017203552490З8ОООО7]766 '
Банк одсрlкув_а_чаЦе_РЦlвIIа казначейська служба Украiilи, м. Киiв
Код згiдllо з С/{РПоУ 37415088
ПризначснIlя плаl,ежу: для перераху]]аIIIIя реестрацiiiного,гагарагlтiйtlОго BllecloB 

зц}Iженням-сгартово.i rцiГцаукцlоном lз зIIиженняп{ стартоtsоl цlни та аукцiонопt за метолом
l]окрокового знижеIlня стар,говоi цiни та полальшого подання цiновихпропозиlдiй (20-35 калеrr,,царних днiв з дати оприJIюдIIення оголошення

редачу майllа в оренду).
.lcTpaTopa, rIa якiй с посилання в

оп1 ореIIди у робочi днi з 09:00 до
l6:00 з понедiлltа по I]'яl,1;ltцlo забеrпa"уu ба,rrаrпсоутримуваLl об'сltта -
Копrуrrпльrrс llcKoMcplliiirrc пiдпрlлемство 

- 
nknrray,.ruTaTllBllo-

дiагнос,ги,Irlllii II(:IlTp>) ЩесrlяIlсr,кого райоlIу пl. Кисва

ItoHTaKTlla особа:'fарасенко олегIа СвгенiТвна.
тсл. 530-02-06

Технiчнi реквiзити
огоJIошення

KoHTaKTHi 

'апГ(номер телефоrrу i
адреса електронIrоi
пошти працiвника

балансоутримувача
для звернень про
ознарiом:tення з
об'ектолt оренди

Керiвник аларат5,,,-/

a---.-
о:rьга МАШкIВСЬкА

4


