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ДЕРЖАВНА АДNIIНIСТРАЦIЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

J\b
qg/

Про оголошенIIя аукцiонiв на надаIIня в оренду

нежитлових примiщень I(омуIIzlлыtоi власностi
,Що
нськоi
рацii

вiдrrовiдно до закоttiв Украiни <про мiсцевi державIIi адьrirriстрацii>, <про

орсIцУ державIIогО та комуЕалЬного майна>>, Порядку персда,ri в оренлу

держав}IогО та комуI]1lлЬного пtайttа, затверджеIIого пocTa}IoBolo Кабiнету

ЙiнiстрiВ УкраillИ вiД 03 червнЯ 2о2С рокУ ]ф 483 <Щеякi питаIlня оренди

державIIого та комуIlitлы,lого майIIа), рilпеtllrя КиТвськоi мiсr,коi ради Вiд 23 липнЯ

zozo року N9 sotgtzg кПро деякi питання оренди комуншIьного майна

територiальноi громадII MicTa Itисвa> та враховуIочи iнформацirо

балансоутримувача КОIчI}I{ОЛЫlОГо тriлприемства <Керуrоча lсомпанiя з

обслуговува}IIIя житлоRого фонду ,Щесttя1-1сr,кого pai,ioHy м. KtteBa> Bi.lt 09.1 1 .2021

Ns 46-3927:

l. оголосити аукцiони, за резуJIьтатами провеленIIя яl(их нежит"тtовi

прлIплiшдеlIIш можуТЬ бу,;11 tlередаIli l} ореIIлI,Iе користува}IIlя.

2. Затвср дититеItст оголошенIш про проведенIIя електроI{ного аукцiоrrу r,lа

надаIIня в оренду лIежIlтло9их прlлtuiщень, що знаходяться за адресоIо: м. Киiв,
вул. Бальзака OIrope де, 4,5-А, загаJIыIою IIJIощело 22,40 KD. м, lцо /Iодаеться.

3. Затвер ди^гл4тсксl,ого.цоцIеIIIIя про проведеIIIIя електроIItIоt,о аукцiоrlу t,ra

наданIIя в ореIIду не)ки,гJIових припtiщеIIь, що знахо!ЯТIlСя за адl)осоIо: N,1. KIliB,

вул. Бальзака OiTope де, 52, заt,а-льноIо плоцеlо 20,10 кв. i\I, tцо доласться.

4. ЗатвердитlI TeI(cT оголо]:]еtl+ц ttро проведеIIIIя слеlffроIlноl,о itукцiоrrу на

IIадаI{ня в ореIIлУ IIежи,гловttХ ПРИtпliщсilь, що зIIаходяться за a/Ipecolo: ]\{. KtliB,

вул. Береттi Вiкеllтiя, 5-z\, загаJIьiIоIо пJIоI_IIею z0,20 кв. lu, що дс,iчrсться.



5. Затвердити текст оголошення про проведення електронного аукцiону на
надання в оренду нежитJIових примiщень, що знаходяться за адресою: м. Киiв,
вул. Береттi Вiкентiя, l0, загальною площею 19,10 кв. м, що додаеться.

6. Затвердити текст оголоIцення про проведення електронного аукцiону на
надання в оренду нежитлових примiLцень, що знаходяться за адресою: м. Киiв,
вул. Береттi Вiкентiя, |4, заг€LльноIо плоlцето 22,00 кв. м, що додас,гься.

7. Затвердити текст оголошеtlня про rIроведенFIя електронного аукцiону на
надання в оренду нежII,гJIових примiшIеIIь, шIо знахоляться за адресою: м. КиТв,
вул. Братиславська, 8, загальноIо пJIощеIо 30,00 кв. м, що дода€ться.

8. Затвер/Iи,tи ,гекст оголошецня про проведення електронного аукцiону на
надання в оренду нежитJIових примiщеIIь, що знаходяться за адресою: м. Киiв,
вул. .Щрайзера Тео.rдора, 10, загальt{оIо площею 19,00 кв. I\,I, що додаеться.

9. Затвердититекст оголошеIrня про JIроведення електронtlого аукцiону на
надаIIFIя в оренду нежи,tловl,tх примiщень, що знаходяться за адресою: м. K1,ITB,

вул. Закревського Мико.тtlл, 19-В, загальЕIою пJIощею 18,00 кв. м, ш{о додаеться.

10. Затвердити теко1, огоJIошення про проведення електронного аукцiопу
на надання в оренду нежитлових приплiщегtь, що знаходяться за адресоtо:
м. Клтiв, вул. Закревського Миколtt, 49ll, загальноIо плоtцеlо 22,00 кв. м, ш(о

додас,гься.

l 1. За,гвердити тскст оголошеIrня про проведеннrI електроIIIIоI,о аукшiону
на наданFIя I-] ореFlду нежlIтJlових прtамiшцеttt,, що знахо/Iятьсrl за адресоIо:
м. КиТв, вул. КубаtrськоТ YKpaiTtll, |7, загzlпы{оlо IIлоIцеIо 15,00 кв. м, що
дода€ться.

12. Затвердит}r текст оголошеIrIш IIро проведе}Iuя електроIIIIого аукцiону
На надання в ореrIду IIежитлових примitцеIть, ш(о знаходятLся за адресоIо:
м. КиТв, вул. Лифаря Cepxta, 5, :загшIыIоIо lIлоrцеIо 22,00 Kt], м, що /дод\асться.

13. За'гверлити TcrKcT оголошIеIIня про провед{еlIнrI сJIектроIIIrого аrукцitlну
На налаНня в оренлу нежlIтлов}Iх гtрилtilцень, що зI{€lхсдяf,ьсll за адрссоlо:
М. KIttB, вУл. Лифаря Cco>lca, 17-A- зaI,ilJtbIIoIo площеrо 23,50 кв. м, lщо /(ctl(ac,I]bcrl.

14. ЗатверДити текст огоJtошеtrFlя про проведеI{I{я еJIектроIIного аукцirrну
На IIаДання в оренду IIежLIтлоI]I,1х прлrмiщенr,, uIo зI{аходяться за al(pccolo:
м. КиТв, просп. Маяlсовсj)кого Воло/Iиrtира, 20, загаJILIiоIо ilJlotllelo 20,00 Ki]. м,
ш{о додасться.
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15. ЗатвеРДити текст оголошення про проведення електронного аукцiону

на надання В оренду нежитлових примiщень, що знаходяться за адресою:

м. Киiв, вул. Дрхirе*rора Нiколаева, g, загаJIьною площею 2|,з0 кв, м, що

додаеться.

1б. Вiддiлу з питань майна комунulльноi власностi ,Щеснянськоi районноi в

MicTi Кисвi державIIоi адмiнiстрацii розмiстити оголошення про проведення

електронного аукцiону на надання в оренду нежитлових примiщень в

електроннiй торговiй системi.

17. Вiддiлу бухгал.герського облiку та звiтностi ,ЩеснянськоТ районноТ в

MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii в установленому порядкy, провести

перерахування къштiв, що надiйдуть вiд оператора електронного майданчика та

орецдаря.

18. Контроль за виконанняN{ цього розпоряДження покласти FIa заступtIика

голови ,.ЩеснянськоТ pal:toIrHoi в MicTi Киевi державноi адмiцiстрацiТ згiдно з

розподiлом обов'яtзкiв.

Голова l]митро PATI-IIKOB



ОГОЛОШЕННЯ
про проведення електронного аукцiону на надання в оренду

нежитловИх примiщень. щО знаходятьСя за адресОю: вулиця Ба-.lьзака Оноре де, 46-Д,
м. КиiЪ, rrоштовий iндекс 02222, загальпою площею 22,4О кв. м

Загалыrа iнформацiя

КП <<Керуюча компаrriя
Щесrrянсьrсого paiioIry п|.

вул. Миколи Закревського,

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Щеснянськоi районноi
Bii
Bi

з обслуговування житлового фонду
Киева>>, код СДРПоУ з9605452, адреса:
буд. 15, м. КиiЪ, iltдекс 022|7, тел. (044)

546 з9 17, e-mail: г,пеt; orenda1 б@,ukr.пеt.

Iнформацiя про об'скт ореIIдII, uцо плiститься в Перелiку першого типу
Iнформацiя про
об'ект оренди

BapTicTb об'екта
оренди

Iнформацiя про
наявнiсть рiшень про

проRедення
iнвестлtцiйного

коIIкурсу або про
включеIIня об'екта до

пере.lriку п,rайrrа, шдо

пiдлягас приватлrзацiТ
Iнформашiя про

(LIотирисТа одна I,исяча вiсiмсо.г п'ятдесят одна гр}I. 00 коп.)
ПервiсItа _ 402330,00 (LIoTlrplIcTa двi трlсячi TpI{cTa тридцять
грн без 11ЩВ

об'скт орендLr знахЬдиться за адресою: вуJIиця Бальзака Orrope де, 46-А,
м. КиТв, iндекс 02222
Загальна площа: 22,40 кв. м.
Кориснз площа: 22,40 кв. ]vI.

Нежит;rова споруда, перпrилi поверх.
Тип об'скта: нех(итловi прпмiщення
вхiд в прIлпtiщеlrня окрепtий. Стiни, фундамент, перекриття в
задовiльнопIу сTaHi, фiзичrlий знос вiдповiдае TepMirry експлуатацii
булiвлi.
технiчtrилi стан об'еrста :lадовiльний, потребуе ремонтних робiт з
пiдключення до ]\(ереж електропостачаIII.Iя, водопостачаIIня та
каlлалiзацiТ. об'сIст оронди не NIac окремих особових paxyTtKiB, вiлкр1.1,rих
постачirльникаN4II коNIуIIаJIыiих послуг.
поверховлtй пJIан та фотографi.lнi зображення об'скта додаються в
окреN{оNfу фай.пi в ЕТС.
В податковiй заставi rle перебувас.

Залишкова балансова BapTicTb стаIIом на 30.11.2021 40l851,04
грн без trДВ.
грrr. 00 коп.)

об'скт 
're ',r.эlю.rеr,иЙ_дtl 

псрелiкУ nrы'irra, ulo пи**о-пр*аr"зЪ-цii --

Орендодавець ЩесlrяIIська районtIа В пlicTi Киевi дсржавIrа адпrirliстрацiя, код
€ДРПоУ 37415088, адреса: проспект Володимлlра Маяковського. 29,
MicTo KltTB, 02225, тел. (044) 546-20-71r, e-mail: vkvO9@ukr.net

Ба:lансоутримувач

Iмання
FIe по,гребус



Продовяtення таблицi

бшlансоутримувачем
погодження органу

управлiння
Пропонований строк

оренди та графiк
використання

об'екта

Не бiльше 5 poKiB

Iнформацiя l]po те,
що об'ектом орендлI

€ tIам'ятка
культурноi

спадщини, щойrrо
виявлеIIиI"I об'ект

культурноi
спадщини чи його

частина

об'ект оренди не вiдноситься до пам'яток культурноi спадщини, щойно
виявлснIIх об'ектiв культурноi спадщини

Iнформацiя про
цiльове призначення

об'екта оренди

об'ект оренди вiдповiдrrо до Порядку можливо використовувати за будь-
яким цiльовим призначенIlям на розсуд оренларя, oKpiM наступних видiв
дiяльностi:
- розплiпlенllя торговельних об'ектiв з продажу алкогольнlIх таlабо
тIотIоI-Iових виробiв;
- розлтiщення tсафе, барiв, закусочних, буфетiв, кафетерiiЪ, pecTopaHiB,
закладiв ресторапного господарства з постачанIIя страв, приr.отовлеIlих
центраriзоваIIо, для спожLIвання в iншltх пriсцях, цо здiйсlrюють продаж
ToBapiB пiдакци:зноi груплr;
- розмiщення хостелiв;
- розпtiпlенIrя суб'ектiв господарювання, що надаIо,гь послуГи з
утримання TBapIrH,

Проскт договору

- 

-Iнфорплацiя 
про

аукlдiоrл

.Щодаеться до оголоше}lltя про про

:1]yj_:ренлу 
I{ежII1,лов}Iх примi

Irrфорпr:rцiя llpo аукцiоr
п-__---Е;tектроttгlий аl,кцiоlt вiдбувtlсться
державlIс пiдприсмство кПрозор
електронIIi майданчики.
Спосiб проведенIlя аукцiоlIу: електро
,Щата Ta.lac аукцiонy Dиз}Iачаються н
Час проведеЕIIя ayKrдioHy встано
системоIо автоN,Iатично вiдповiдно
електронних ayKшiotriB.
КiIrцевиii строк Itодil[llш заявIl на
електроIIIIому аукцiоlri iз зIIIIжеIIн
електроI{ноIо торговоIо cllcTcN{olo
oкpeьlo в uроплirтску часу з 19 годиttи
дня, Iцо перел),€ дню lIровеленlIя еJIе

л---Uтрок ореIIди: 5 poKiB
С,гартова ореIIдIIа IIJIата;
40] 8,51 грн (.rотири т.исячi вiсiмllадтIя,гь грн 51
ПДВ - лля електl]оIlflого аукцiоrrу;
2009,26 грIr (лвi тисячi деlв'ять грн 26 коп.), без
еJlектрqцrого аукцitlttу iз знl,tiкенIlям стартовоi

коп.), без урахування

),рахування ГIДВ - для
цiни :

Умови орендII N{aI"lIIa

Iqзу_ццI9цу_ .cTapToBol цlI
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Додатковi умови
оренди майна

2009,26 грп (лвi тисячi лев'ять грн 26
електронпого аукцiоrrу за методом
орендноi плати та подzrльшого подання

Продовження таблицi

коп.), без урахування Пl]В - для
покрокового зниження стартовоi
цiнових пропозичiй

надання

ремонт

користь

орендар вiдшкодtlвус Балансоутримувачу витрати пов'язанi зi сплатою
витрат на оплату комунtlльtlих послуг, земельного податку пропорцiйно
площi орендованих примiщень, електропостачання, послуги з
прибиранrш територii та вивiз смiття, охорона територii примiщення
будiвлi та ilI. експлуатацiйнi послуги.
Здiйснення невiл'смних полiпшень мо}клиtsо тiльки у разi
орендодавцеIчI письмовоТ згодлI на поточIlий та/або капiта_пьний
орендованого пrайна, як це lrередбачено чинним законодавством.
Орендар здiлiснюс страхування об'екту оренди
балансоутримувача.
Оренднi канiкули - не передбаченi.

орендар мае право за пLlсьмовою згодою орепдодавця передатI{ в
суборенду орендоване HIINI майно.
майно передаеться в орепду з правом передачi в суборенду, за умови
зобов'язання суборепдаря та орендаря щодо вiдображеFIня в договорi
суборенди цi:rьового вLIкористаFIня' за яклINл об'скт бУлa
використовуI]атItся, а при змiнi на буль-яке iнше вLIкористання
суборендар повIIнеII повiдом.пяти про таку змiну ореIIдаря, а оренлар у
свою чергу орендодавця та балаtlсоlтримувача.
ОрепдаР ]uожС укладат}t .ltоговiР субореrrдИ лише з особами, якi
вiдповiдають BItMoI,aNt статгi 4 Закону.

Особа, яка ма€] HaMip взяти участь в електронноN{у аукцiонi, сплачуе
реестрацiйний та гарантiйItий вtlески для набуття статусу учасIlиI(а.
Розмiр мiнiмалыrого кроку пiдвищення старт воi орендноi плати для:- аукцiону - 40,19 грп (l%);
Розшriр гараllтiл'rного вIIеску z .t 5 1 0,00 грн
Пункmоltt 58 ПоряdкУ персdачi в opeHdY depacaBHOzo п,lа КОlИ!НаЛЬНО?О
Matitta зазtlач.еltо, ttltl у 1эазi колu апарmовсl opeHdtta rulama вLlзltачелlа на
пidапавi бапансовоi Ballmocltti об'екmа opertdu, lцо с llepycofulu.i|,t лrсlйнолt
пlа JVae вuзttачеtlу llцoltl),, розлtiр zараttпtiйноzо ыrcску вLtзt.tача€lпьсrl
u lляt о л, з а с m о с у в at t t t я tlt atc о l' ф о 1элtул lt :

Гв = 5Пп,r x0,|2l|2 х S, де
Гв - розмiр гараптiйного вIIеску;
Пм - прожитковий MiHiпryM, встановJIений длlя працездатних осiб на 1

сiчнЯ калеIIдарНого року. в якомУ здiI-tснюсться розрахунок;
S - загалыIа IIлоща об'€кта оренди
IЪ : 5 х 2270 х 0.]2 / ]2 х 22,40 : 25.12,40 zpн
11ри цьому в будь-яксlму вrIIlадку розмiр гарантiл-пtого BtIccKy не може
бути пtеrtrпим, нiж двt} прожиткOвих мiuiмуrии, встановленi лля
працездатllих осiб на l сiчпя калеIIларного року, в якому здil-rснIосться
розрахунОк длЯ будь-якж об'сктiв орендлl незilтlеiкflо вiд мiсця
розтаrIJуRанrlя (п. 58 ГIоряОtiу, 2270,00 zpH.*2,0 =, 1540,0() zрн).
ГарантiIiIllII"I вIIесок с]IJIаIIус.I.ься у термiни та ]J поряlll(у, шцо визначенi
реглапtентом роботи електротIltот торговоi систеN{и державне
пiдпрlIепtство <[1розорро.Irродажi>.
Розпtiр рссстрацiйllого Brlccкy: 600,00 цlн (заidно Закоrry YKpaiHtt кПро
opeHdy depacctBtto?o mа ко^,lуна.цьнrlе,о лrайrtа> реесmрацiiпtttt'i u,rrroi -

Передача
орендованого майна

в суборенду

Iнформацiя про

умови, на яких
IIроводиться аукцiоrl

rц!!ц]! !-р9з,ltцц!,l MiHiMaltbltot i п.цot1lu, BcmattoBttettoi'



Продовження таблицi

сmанол| на ] сi,пlя попlочно?о року (6000,00 zрlt.*0,1 : 600,00 zрн),

Кiлькiсть KpoKiB аукцiону за методом покрокового зниження стартовоi
орендноi плати та подttльшого подання цiнових пропозицiй - 99.

Вимоги до орендаря Потенцiйний орендар
визначеним статтею
коN{унального майна>.

повинен вiдповiдати вимогам до
4 Закону Украiни кПро оренду

особи орендаря,
державнOго та

.Щокументи, якi
розмilцуе (завантажуе)
Учасник в електроннiй

торговiй системi
державного

пiдприемства
<Прозорро.Пролажi>

для участi в
електронних торгах з

оренди майна на етапi
подачi закритих

цiнових пропозицiй
тобто до електронного

аукцiонч)

.щля y.racTi в аукцiонi потенцiйrrий орендар мае подати до електронноi
торговоi сItстеми документи, визначенi статтею 13 Закону УкраiЪи кПро
оренду державного та комунального майна>.
Вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть поданих документiв несе заявник,

Вимоги до
оформленпя

докуплептiв, якi
повинен надатIл

Учасник для участi в
електроIIних торгах
електронноi торговоi
системи державного

пiдприемства

sЦрqr!ррgлр=.дlщi,|
f]одаткова
iнформацiя

,Щокументи, що по.щiltотIlся учасникаNIи електроIIних торгlв повинIIl
вiдповiдати ви]lIогам, встаIlовлеIIим адlмiнiстраторопл елеtстроIrноi
торговоТ системи держав}Iого пiдприсмства <Прозорро.Пролажi>,

.Що укладення договору оренди або в день пiлписанIrя такого /{оговору
переможець е;IектроIIного аукцiону зобов'язаний сплатити аваrrсовий
внесок та забезпечувшIьний депозит, що визначеIлi за результатами
аукцiону у розмiрах та порrIдку, передбачених проектом догOвору оренди
майна, опублiкованого в оголошеннi про передачу майна в opeн/ly у
вiдповiдностi до пункту t]0 Порядку, на рахунок, зазначений
ореrIдодавцеNl у проектi такого договору.

Реквiзити paxyHKiB Реквiзитрt paxyHKiB операторiв електроIIIIих майданчикiв, вiдкритлtх
для сплатII потенцiйними орендарями гарантiйних та реестрацiйних
BHecKiB за посиJIанням на cTopiHKy вебсайта адмiнiстратора, на якiй
зазначенi реквiзитlл таких paxyHKiB https://prozorro.sale/info/elektгorrni-
maj danclriki-ets-prozorroprodazlri-cbd2.

Опера,гор електронного пrайдагr.rика здiл"IсrIюс rlерерахування
ресстрацil-rllого та (або) lарантiйного внеску IIа кzlзIlачейськi рахунки за
такип{I{ реквiзитапlлl: в нацiоrlа_пьнiй валlотi:

Одержl,вач: ,ЩесllяlIська paI"loIIHa в MicTi Киевi лержавIrа адмiнiстрацiя
PaxyttoK ]ф UA 86820 1 7203 5 524903 80000777бб
БаIrк олержуRаr{а: /{ержавна казна,lейська служба YKpailut, м. Киiв
Код згiлно з СЩРПОУ З7415088

Призlrачеt,Iня платежу: ллrI перерахування
гарантiйlrого BHecKiB.

рессl,рацiйrlого та



Продовження таблицi

Технiчнi реквiзити
оголошення

Перiод IvIiж аукцiоном та аукцiоном iз знIIженням стартовоi IIiни,
аукцiоном iз зниженням стартовот цiни та аукцiоном за методом
покрокового зниження стартовоТ цiни та подЕrльшого подання цiнових
пропозицiй (20-з5 календарних Днiв з дати оприлюднення оголошення
електронною торговою системою про передачу плайна в оренду).
€дине посилання на веб-сторiнку адмiнiстратора, на якiй с посилання в
алфавiтному порядку на веб-сторiнки операторiв електронного
майданчика, якi мають
рIqz!ц9рIафzhLфdа

KoHTaKTHi данi (номер
телефону i адреса

електронноi пошти
працiвника

ба;lансоутримувача
для звернень про
ознайомлення з
об'ектом оренди

.Щоступ для ознайомлення з об'ектом оренди у робочi лнi з 08:00 до 16:00
з понедiлка по lI'ятницIо забезпечуе бшансоутримувач КП кКеруюча
компанiЯ з обслугОвуваннЯ житловогО фондУ .Щеснянського райопу
м. Кисва>

Контактна особа: Сокур Валlентина .Щмитрiвна
Тел. 067 555 45 52; Qa\ 546 39 |7.

ольга MAIIIKIBCЬKA



ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження,Щеснянськоi районноТ
в
Bi

ОГОЛОШЕННЯ
про проведення електронного аукцiону на надаЕня в ореIцу

нежитловИх примiщень, щО знzжодятьСя за ФIресОю: вулиця Бапьзака Оноре ле,52,
м. Киiв, поштовий ittдекс 02222, загальною площею 20,10 кв. м

Загальна iнформацiя

Орендодавець .Щеснянська районна в MicTi Кисвi державна алмiнiстрацiя, код
едрпоУ 37415088, адреса: проспект ВолодлIмира Маяковського, 29,
MicTo КиiЪ, 02225, тел. (044) 546-20-7l, e-mail: vkvO9@ukr.net

Балансоутримувач кП <Керуюча компанiя з обслуговування житлового фонду
Щеснянського району м. Ки€ва>>, кол С!РПоу 39605 452, алресi:
вул. Миколи Закревського, буд. t5, м. КиiЪ, iндекс 02217, тел. (044)
ýЦ З9 17, e-mail: ]Ldý9k_цI@,ц!ц,пеt; orendal6@ukT.net.

Iнформацiя про об'скт ()рендII, що мiстrlться в Перелiку пеliшого тlлп1,

Iнформацiя про
об'ект ореFIди

об'екТ орендИ зна(одитЬся за адреСою: вулиЦя Бальзака Оноре де,52,
м. КиiЪ, iндекс 02222
Загальна площа: 20,10 кв. м.
Корисtrа площа: 20,10 кв, м.
Нежитлова споруда, перший поверх.
Тип об'скта: нежитловi примiщення
Вхiд в примiпIення окремий. Стiни, фундамент, перекриття в
задовiльнопtу cTaHi, фiзичний знос вiдповiдас TepMiHy експ.lrуатацii
булiвлi.
Техпiчний cTatl об'екта задовiльний, потребуе ремоIIтних робi,г з
пiдклIочеяня до Mepeik електропостачанця, водоtlос,tачання та
каrrалiзацii. об'ект ореIIди не мае окрем[ж особових paxyHKiB,
вiдкритих постачЕUIышкаNIи комуналыIих посJryг.
ПоверховиI"I lIJIaH та фоr,ографiчнi зобраrкеllня об'екта додаються в
окремому файлi в ЕТС.
В податковiй заставi не перебувас.

Вар,гiсть об'екта
оренди

Запипtкова балаrIсова BapTicTb стаIIом на з0j12о21 _ 360590ЭТ
(Триста шiстдесяТ тIлсяЧ гt'ятсот дев'яносто lpH. 21 коп.) грн без П/[В,
Первiспа _ з61020,00 (Триста шiстдесят одна тисяча двадIIять грн, 00
Kolr.) грrl без tI,.)]В

Iнформацiя про
наявнiсть рiшень гlро

проведення
iнвестицiйного

конкурсу або про
включення об'скта до
перелiку MaI"IHa, Iцо

пiдлягас приватизаrtii

об'скт lle вкJIIоченлtй до перелiку майна, що пiдлягае прlаватизацii.

IIrфорпrацiя про
отримання

I{e потребус



Продовжеtll lя табл иrцi

балансоутримувачем
погодження органу

управлiння
Пропонований строк

оренди та графiк
використання об'екта

Не бiльше 5 poKiB

Iнформацiя про те, що
об'ектом оренди €

пам'ятка культl,рноi
спадщини, щойно
влtявлеtrий об'ект

культурноi спадlцини
чи його частина

об'ект оренди не вiдноситься до пам'яток культурноi спадщини,
щойно виявлеIlих об'сктiв культурноi спадщинlr

Iнформацiя про
цiльове призначенIlя

об'екта оренди

об'ект оренди вiдповiдно до Порядку можливо вIIкористовувати за
будь-якиt,t цiльовим призначенням на розсуд орендаря, oKpiM
наступних видiв дiяльностi:
- розмiщення торговельних об'ектiв з продажу irлкогольних таlабо
тютIонових виробiв;
- розмiщеrrня кафе. барiв, закусочних, буфетiв, кафетерiiЪ, pecTopaIliB,
закладiв ресторанного господарства з постаIIання страв,
приготовлеIIIлх цеIIтралiзовано, для споживаIIня в iнltlих мiсцях, що
здiliснtоIоть продаж ToBapi в пiдакцlлзноi групи;
- розмiшlення хостелiв;
- розмiщенltя суб'сктiв госIIодарюваtIня,
утриI\{ання тварин.

що надаIоть IIослугII з

Проект договору flодаеться до оголоUIення про проведеFIня елоктроIIIIоI-о аукцiону Hn
наданIIя в оренлу Ilежитлових примiщень

Iнформацiя про аукцiон
нФормацш про

аукцiоrl

Умови оренди MaIYtlla

Електронrlий аукцiон вiдбува€ться в електроIrнiй торговiй системi
дерх(авне пiдrrрrлсмство кllрозорро.Продажi> через авторизованi
елек,гронIIi май,lданчлtки.
Спосiб провелепня аукuiону: ел
оренлу.
.Щата та час аукцiоIIу визначаIоться
Час прове/{ення аукцiоlrу встано
системою аtsтоматично вiдttовiдrl
електроIIних аукцiоlliв.
Кiнцевий строк подання заяRи IIа у
електронному аукцiонi iз зI{и}кенII
еЛеКТРОПНОIО ТОРГОВОIО СИСТеIчtОIО
окремо в гlромiжку часу з l9 годин
дня, що передуе лIlIо проведеflня еJI

:_---]--_-
UTpoK ореIlдu: 5 polctB
Стартова орендна пJIа],.а:

3605,90 грн (Tplr тисячi шiстсот п'я
ПДВ - для елеIiтронного аукцiоIrу;
l802,95 грн (одrIа тисrIча BiciMcoT д
ПДВ - для електронIIого аукцiону i
l802,95 грн (одна тисяtIа BiciMcoT
пдв - для елек,гронного аукцiону
cTapToBoi орегrдноi плати та подальtJlcllIl la1 lrUЛаJlЬ _ д -:

2



Продовження таблицi

!одатковi умови
оренди лrайна

оренлар вiдшкодовус Бшlансоутримувачу витрати пов'язанi зi
сплатою витрат на оплату комунiLльних послуг, земельного податку
пропорцiйно площi орендованих примiщень, електропостачання,
послуги з прибирання територii та вивiз смiтгя, охорона територii
примiщення булiвлi та iH. експлуатацiйнi послуги.
Здiйснення невi.ц'емних полiпшень можливо тiльки у разi надання
орендодавцем письмовоТ згоди на поточниЙ таJабо капiтальний ремонт
орендованого Mai.IHa, як це передбачено tIинним законодавством.
Орендар здiйснюе страхування об'скту оренди на користь
баrrансоутримувача.
Орендrri канiкуллt - не передбаченi.

Переда.tа

орендованого майна в

суборенду

Орендар Iuae право за письп{овоIо згодоIо орендодавця передатI{ в
суборенду оренловане IIиN{ майно.
Майно переда€ться в оренду з правом передачi в суборенду, за умови
зобов'язання суборендаря та орендаря щодо вiдобрах<еIIня в договорi
суборенли цiльового використання' за якиl\{ об'€кт бУд"
використовуватися, а при змiнi на буль-яке iнше використання
суборендар повинен повiдомляти про таку змiну орендаря, а орендар у
свою чергу орендодавця та балансоутримувача.
Орендар Iuоже укладатлI договiр субореrrди лиltlе з особами, якi
вiдповiдають вIлмогам cTaTTi 4 Закону.

Iнформацiя про
умови, на яких

проводIrться аукцiон

особа, яка мае HaMip взяти участь в електронному аукцiонi, .nnu"yТ
реестрацiйний та гарантiIlIrий внески для набуття статусу учасника.
розмiр мiнiлtального кроку пiдвищення стартовоi оренлlrот плати дJIя:- аукцiону - 36,06 грн (1%);
Розмiр гарантiriпого вIIескуэ 4540,00 rрн
Пункmом 58 Поряdку переdачi в opeHdy dерэtсавно?о mа кол|унальttоцо
tпайна зазначелло, tцо у разi колu сmарmова opelldlш п,lаmа вIlзлtачена
на пidсmавi ба.цансовоi' варпtосmi об'екmа opeHdu, u4O с нерусоА4uм
ллайноrlt пlа мае вuзttачену rшощу, розлtiр zapaHпtiiiHozo Bllecl)l
вuзltачаеmься uulяхом| засlпосуванrш mакоi' формулu :
Гв:5Ппt x0,12l|2 х S, де
Гв - розмiр гарантiйtного внеску;
пм - прожlлтковий MitliMyM, встановлений дllя працезлатних осiб на l
сiчня кЕ}лендарного року, в якому здiйснюеться розрахунок;
S - зага_пьна плопIа об'скта оренди
Гв:5 х 2270 х 0.]2 / I2 х 20,10:2281,35 zрн
При цьому в будь-якоNrу вIIпадку розмiр гарантiйного внеску не може
бути менпrим, нiж два прох."ткових мiнiмупrи, встаrrовленi д;rя
працездатних осiб rtа 1 сiчня к€rлендарного року, в якому здiйснtосться
розрахунок для будь-яких об'сктiв оренди rIезалежIlо вiл rriсця
розташуванIlя (п. 58 Поряdку 2270,00 eplt.*2,0 : 4540,00 zрн).
ГараrrтiйниIi BHecolc сплаrlуеться у TepMiIlII та в порядку, що визначенi
реглаrrентопt роботлr електронrtоi торговот системи державне
пiдприспtство <Прозорро.flродажi >.

Розпriр ресстрацiйrrrого вIIеску: 600,00 грll (зеldн о Закону YKpatitu
оПро оренdу dерэк:авноZо пlа коа|унсIльлtоzо лlаtiнаD реесmрацiйrшй
внесоК - сул,lа коutmiв )l розлtiрi 0,I -uiнiллалtьно[ заробimноl' плаmu,
всmановленоi спlонолl на ] сiчttя поmочноzо року (б000,00 zpH,*0,] :
600,00 zpH).

Кiлькiсть KpoKiB аукцiону за методом покрокового зниження стартовоi
ндttоi плати та подальшого подаtIIrя цirtових п цiй - 99лого подаtIня t{lllових пропози



Продовження таблицi

Вимоги до орендаря потенцiйний орендар повинен вiдповiдати вимогам до
орендаря, визначеним статтею 4 Закону УкраiЪи кПро
державного та комунального майна.

особи
оренду

| До*ументи, якi
РOЗМiЩус (завантажус)
Учасник в електроннiй

торговiй системi
державного

пiдприемства
<Прозорро.Продажi>

для участi в
електронних торгах з
оренди майна на етапi

подачi закритих цiнових
пропозицiй тобто до

електронного аукцiону)

Щля участi в аукцiонi потенцiйний орендар мае подати до електронноi
торговот системи документи, визначенi статтею l3 Закону Украiни
uПро оренду державного та комунtlльного майна>.
вiдповiда_гlьнiсть за достовiрнiсть поданих документiв несе заявник.

Вимоги до оформлення
документiв, якi повинен

надати Учасник для
участi в електронних
торгах електронноi
торговоi системи

державного
пiдприемства

<Прозорро.Продажi>

.ЩокументИ, Що подаються учасниками електроIIних торгiв повиннi
вiдповiдати вимогам. встановленим адмiнiстратором електронноi
торговоi системи державного пiдприемства <Прозорро.Продажi>.

.Щодаткова iнформацiя .що укладення договору оренди або в день пiдписання такого договору
переможець електронного аукцiону зобов'язаний сплатити авансовий
внесок та забезпечувальtrltлi депозит, що визначенi за результатами
аукцiону у розмiрах та IIорядку, передбачених проектом договору
оренд{ майна, опублiкова}Iого в оголошенrri про перелачу майна в
оренду у вiдповiдностi ло lIyIrKTy 80 Порядку, на рахунок, зЕвначенlrii
оренлодавцем у проектi такого договору.

Реквiзити paxyHKiB Реквiзlлти paxyrrKiB операторiв електроIrнrrх майдаrrчикiu, вiдпр.*rх
для сплатlл tтотенцiйними орендарями гарантiлiних та реестрацiйtIих
BHecKiB за посилаlIням IIа cTopiHKy вебсайта адмiнiстратора, на якiй
зазначенi реквiзити таких paxyHKiB https :фrоzоrrо.sаlе/iпfо/еlеktrоrшi-
maj danchiki-ets-prozorropгodazhi-cbd2.

оператор електронного майданчика здiйснюе перерахуваIIня
реестрацiйного та (або) гарантiйrrого внеску IIа кzlзначейськi рахунки
за такими реквiзитамлt: в нацiонаrrьнiй ва.гlютi:

одержувач: ,Щеснянська районна в MicTi Кисвi дерх(авна
адмiнiстрацiя

PaxyttoK М UA 86820l 720З55249038000077766
Банк одержувача: Щержавна казначейська слух<ба Укреiirи, пr. Itиiв
Код згiдно з €flРПОУ 37415088

призначевня платежу: для перерахування ресстраlдiйного та

4



Керiвник апарату

IIродовження таблицi

ольга МАШкIВСЬкА

Технiчнi реквiзити
оголошення

Перiод мiж аукцiоном та аукцiоном iз зниженням cTapToBoi цiни,
аукцiоном iз зниженням cTapToBoi цiни та аукцiоном за методом
покрокового зниження стартовоi цiни та подЕlльшого подання цiнових
пропозицiй (20-35 календарних днiв з дати оприлюднення оголошення
електронною торговою системою про передачу майна в оренду).
Сдине посилання на веб-сторiнку адмiнiстратора, на якiй е посилання
в шфавiтному порядку на веб-сторiнки операторiв електронного
майданчика, якi мають htфglщqz9ца.шlе/i"fо/_еlеktrодпi-
ets-prozoгroprodazhi-cbd2.

KoHTaKTtri данi (номер
телефону i адреса

електронноi пошти
працiвника

балансоутримувача для
звернень про

ознайомлення з
об'ектом оренди

.Щоступ для ознайомлеIIIIя з об'ектом оренди у робочi днi з 08:00 до
16:00 з понедiлка по п'ятницю забезпечуе бшrансоутримувач КП
кКеруюча копtпанiя з обслуговування житлового фонду [еснянського
району м. Киева>

Контактна особа: Сокур ВалIентина !митрiвна
Тел.067 555 45 52;(0а\ 546З9 |7.



ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження rЩеснянськоi районноi
в
Bi

ОГОЛОШЕННЯ
про проведення електронного аукцiону на надання в оренду

нежитлових приtrлiщень, що знаходяться за адресою: вулиця Береттi Вiкентiя, 5-А,
м. КиТв, поштовий irrдекс 02222, загальною площею 20,20 кв. м

Зага.пьна iнформацiя

ЩесIrянська районна в MicTi KlrcBi державIIа адпriнiстрацiя, кол
СДРПОУ 37415088, адреса: проспект Вололимира Маяковського. 29,
MicTo Киiв, 02225, тел. (044) 546-20-]l, e-mail: vkvO9@ukr.net

546 з9 17, e-mail: ; orendal

Iнформацiя про об'ект ореIlди, що пriститься в Перелiку першого тиIIу

КП <Керуюча компапiя
Щеснянського району м.
вул. МIлколи Закревеького,

з обслуговування житJIовоI,о фонду
Кисва>>, код СДРПОУ 39б05452, адреса:
буд. t5, пt. Киiв, iндекс 022|7, тел. (044)

1.2021 _ з62з78,04
грн. 00 коп.) грн без

BiciMcoT десять грн.

Об'ект оренди знtжодиться за адресою: вулиця Береттi Riкентiя, 5-А,
м. Киiв, iндекс 02222
Загалlыrа площа: 20,20 кв. м.
Корисна площа: 20,20 кв. м.
Нежитлова сlrоруда (смiтгезбiрник), перший поверх.
Тип об'екта: нежитловi гtримiщення
Вхiд в примiщення окремий. Стiни, фундамент, перекриття в
задовiльному cTaHi, фiзичний знос вiдповiдае TepMiHy експлуатацii
булiвлi.
Техttiчtrий стан об'екга задовiльниI"л, lrотребуе реп{онтних робiт з

пiдк-пrочеяrtя до I\{ереж елекIропостача}IIIя, водопостачання та
каналiзацii, Об'ск,г орендu не ма€ окремих особових paxyliKiB,
вiдкрлtr,их постаtIttльIIикамI,I комунальних посJryг.
Поверховий п.тIан та фотографiчнi зображення об'екта додаютьсrI в

окремому файлi в ЕТС.
В податковiй заставi не перебувае.

Зшrиrrrкова балансова BapTicTb станом на З0.1
(Триста шiстдесят двi тrlся.ri ,гриста сiмдесят BiciM
пдв.

Iнформацiя про
наявнiсть рiшень про

проведення
iнвестицiйного

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

пiдлягае пррrватизацii
Iнфорпrацiя про

Первiсна - З62810,00 (Триста шtiстдесят двi тисячi
п без П/{В00 коп.)

Об'еlс,г не вклIочениIi до перелiltу майна, що пiдлягас приватизацiТ.

Орендодавець

Балансоутримувач

Iнформацiя про
об'ект оренди

BapTicTb об'екта
орепди

манIIя
Не гrотребуе
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балансоутримувачеIч1
погодження органу

управлiння
Пропонований строк

оренди та графiк
використаЕня об'€кта

Не бiльше 5 poKiB

Iнформацiя про те, що
об'ектом оренди €

пам'ятка культурноi
спадщини, щойно
виявлений об'ект

культурноi спадщини
.Iи його частина

Об'ект оренди не вiдноситься до пам'яток культyрноi спадщини,
щойно виявлеFIих об'ектiв культурноi спадщини

Iнформачiя про
цiльове призначення

об'екта оренди

Об'ект оренди вiдповiдно до Порядку моllilиво використовувати за
будь-яким цiльовим призначенням на розсуд орендаря, oKpiM
наступних видiв дiяльностi:
- розшriщення торговельних об'сктiв з продажу алкогольних таlабо
тютюнових виробiв;
- розмiщецня кафе, барiв, закусочних, буфетiв, кафетерiiЪ, pecTopaHiB,
закладiв ресторанного господарства з постачання страв,
приготовJIенпх централiзсlвано, для споживання в iншtих мiсцях, rцо
здiйснюлоть продalк ToBapiB пiдакцизноi групи;
- розмiщеIlня хос,гелiв;
- розплiщення суб'ектiв господарювання, що надчIють послуги з

утримання тварин.

IIpoeKT договору .Щодаеться до оголошеllня про проведення електронного ачкцiону на
надання в оренду нежитлових примiщень

Iнфорпrачiя про аукцiон

Iнформацiя про
аукцiон

Електронний аукцiолt вiдбуваеться в електроннiй торговiй системi
держаtsне пiдприемство кПрозорро.Продокi> через авторизованi
електронlti пtайданчикtt.
Спосiб проведеrIня аукцiону: електроIIниI"I аукцiоrl на надання в
орснду.

.Щата та час аукцiону визЕачаються на електронному NIаI"rданLIику.

Час проведення аукцiсlну I}становлю€ться електронною торговою
системою автоIuатI{чно вiдповiдно до виIuог порядку проведення
електроIIних аукцiопiв.
Кiнцевиl"r строк подаIIня заrIви на участь в електронному аукцiонi та
електронному аукцiонi iз зниженням стартовоi цiни встановлюсться
електронIIоIо торговоIо систеNIоIо для кожного електронного ayKrlioHy
окремо в пролtilкку часу з 19 години 30 хвилIлн до 20 години 30 хвилин
дня, що перелус днIо проведеIIня електронного аукцiону.

YMoBlI оренди MaI'IHa Строк ореIIдIr: 5 poKiB
Стартова орендIIа плата:
362З,78 грн (три тися.li lлiс,лсот двадцять TplI грн 78 ,коп.), без
урахуванпя П.ЩВ - дJIя еJlектронного аукцiону;
1811,89 грн (олна тисяча BiciMcoT одинадцять грн 89 коп.), без

урахування ПЩВ - для електронIrого аукцiону iз зниженtlям стартовоТ
цiни
_l_ý_1_!В_2_щ_(од*ц_дчjяча BiciMcoT одинадцять грн 89 коп.), без
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урахуваIIня ПЩВ - NIя електронного аукцiсltlу за методом покрокового
зниження стартовоI орендноi плати та подшIьшого подання цiнових
пропозицiй

Додатковi умови
оренди майна

Орендар вiдшкодовуе Балlансоутримувачу витрати пов'язанi зi
сплатою витрат на оплату комунальних послуг, земельного податку
пропорчiйно площi орендованих примiщень, електропостачання,
послуги з прибирання територii та вивiз смiття, охорона територii
примiщення булiвлi та iH. експлуатацiйнi послуги.
Здiйснення невiд'€мних полiпшень можливо тiльки у разi надання
орендодавцеN{ пllcbмoBoi згоди на поточний таJабо капiтальний ремонт
орендованого майна, як це передбачено чинним законодавством.
Орендар здiйснюе страхування об'екту оренди на користь
балансоутримувача.
Оренднi канiкули - не передбаченi.

Передача

орендованого майна в

суборенду

Орендар мае право за письмовою згодою орендодавця передати в
суборенду орендоване ним майно.
Майно передаеться в оренду з правом передачi в суборенду, за умови
зобов'язання суборендаря та орендаря щодо вiдображення в договорi
суборенди цiльового використання, за яким об'ект буд.
використовувагися, а при змiнi на будь-яке irIше використання
суборендар повинен повiдопrляти про таку змiну орендаря, а орендар у
свою чергу орендодавця та балансоутримувача.
Орендар може укладати договiр суборендл лише з особами, якi
вiдповiдають вимогalпt статгi 4 Закону.

Iнфорпrацiя про

умови, на яких
проводиться аукцiон

Особъ яка мае HaMip взяти участь в електронному аукцiонi, сплачуе
реестрацiйний та гарантiйний внески лля набуття статусу учасника.
Розплiр мiнiмального кроку пiдвищення стартовоI орендноТ плати для:

- аукцiону -36,24 грн (1%);
Розмiр гарантiйного вIIескуz 4540,00 rрн
Пункrпол,t 58 Поряdку переdачi в оренdу dерэtсавноzо mа KowytlclJlbHozo
лчtаЙна зазllачено, tцо у разi колu сmарmова opeHdtta пцаmа вuзначап
на пidспtавi балансовоl' варmосmi об'екmа оренdu, що е нерухоJчtuJй
лtайнолt mа .uае вuзнсlчеllу lхлоlл,|у, розлtiр zаранmiйноzо внеску
в u з н ач а еmь с я Ltlл ж o.fu, з а с m о с у в а t t н я m а к о i' ф о рлtул u :

Гв:5Пм x0,I2l|2 х S, ле
Гв - розмiр гарантiйного внеску;
Пм - проrкI.IтковиI'л пtiнiллупt, встановленрtй для працездатних осiб tta 1

сiчня кirлендарного року, в якому здiйснюсться розрахунок;
S - загальна площа об'ек,га оренди
Гв : 5 х 2270 х 0.] 2 / ]2 х 20,20 : 2292,70 ерн
При цьому в бl,дь-якому випадку розмiр гарантiйного внеск},не може
бути меншипt, lli;K два прожиткоtsих мiнiмуtии, встановленi д-llя
працездатних осiб на 1 сiчня календарного року, в якому здiйснюсться
розрахунок лля будь-яких об'ектiв оренди незалежIlо вiд мiсця
розташування (п. 58 Поряdку 2270,00 zpH.*2,0 : 4540,00 zрн).
Гарантiйний BlrecoK сплачусться у термiни та в порядку, що визна.rенi
Регламентом роботи електронноТ торговоi cIIcTeNILI державне
пiдпрлtепtство <Прозорро.ГIродажi>.
Розплiр реестраrцiйllого внеску: 600,00 грн (зеidн о Заtсону Украtнu
<ГIро opeHdy depctcaBHoeo mа комунальноzо ллайна)) рессmрацitittъtй
ы!есок - су.л4а ltoulmiB у розлtiрi 0, ] ,цiнiмально| заробimноi' l1,uall1u,
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всmановленоi сmаном на l сiчня поmочноzо року (6000,00 zpH.*O,] :
б00,00 zpH).

Кiлькiсть KpoKiB аукцiону за методом покрокового зниження стартовоi
орендноi плати та подirльшого подання цiнових пропозицiй - 99.

Вимоги до орендаря потенцiйний орендар повинен вiдповiдати вимогам до особи
орендаря, визначеним статтею 4 Закону УкраТни <Про оренду
державного та комунального майна).

,Щокупленти, якi
розмirцуе (завантажуе)
Учасник в елеtстроннiй

торговiй системi
державного

пiдприемства
кПрозорро.Продажi>

для участi в
електронних торгах 3

оренди майна на етапi
подачi закритих цiнових

пропозицiй тобто до
електронного аукцiону)

.Щля участi в аукцiонi потепцiйний орендар мае подати до електронноТ
торговоi системи документи, визIlачеIti статтею 13 Закону Украiirи
<Про оренду державного та коN{унilльного майна>.
Вiдповiдшlьнiсr,ь за достовiрнiсть поданих документiв несе заявник.

Вимоги до оформлення
документiв, якi повинен

надати Учаснлtк для
участi в електронних
торгах електронноi
торговоI систеN{и

, державного
пiдприсмства

<Прозорро.Продажi>

.Щокументtл, що подаються учасникчlNlи еJIектронних торгiв повиннi
вiдповiдати вимогам, встаtIовленим адмiнiстратором електронноi
торговоi систеN,Iи державного пiдприемства кIlрозорро.Продах(i )).

,Щодаткова iнформацiя .Що укладення договору оренди або в день пiдписання такого договору
переIlrожець електронного аукцiону зобов'язанлtй спjIатити авансовий
внесок та забезпечувалыlий депозит, що визначенi за результатами
ayKuioHy у розмiрах та порядку, передбачених проектом договору
оренди майна, опублiкованого в оголошеннi про передачу майна в
оренду у вiдповiдностi до пункту 80 Порядку, на рахунок, з.вначений
орендодавцем у проектi такого договору.

Реквiзити paxyHKiB Реквiзити paxyHKiB операторiв електронних майданчикiв, вiдкритих
для сплати потенцiйними орендарями гарантiйних та реестрацiйних
BHecKiB за посилаItням на cTopirrKy вебсайта адмiнiстратора, на якiй
зазначенi реквiзити таких рахуrlкiв https://pгozorro.sale/info/elektronni-
maj danchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

Оператор електро}Iного майдан.Iика зд лiснюе перерахуваFIня
ресстрацirlllого та (або) гараlrтiрirrого внеску на казначеi,rськi рахуIIкII
за такиIчIлI реtсвiзитапttt: в trацiональнiрf валIотi:

Одержувач: Щесняrrська районна в MicTi Киевi держав}Iа
адмiнiстрацiя

Рахунок Ns UA 86820 1 7203 5 524903 8 00007 1 7 66
Банк одержувача: Щержавна казначеIiська сл хсба УкраiЪи, м. Киiв
Код згiдно з еЩРПОУ 37415088

Прпзначенllя платежу: I(JIя IIерерахуваIIня ресс,граuiйного ,га

гарантiйного BrtecKiB,



Технiчrri реквiзити
оголошення

Перiод мiж аукцiоIIом та аукцiоном iз зниженням стартовоi цiни,
аукцiоном iз знихtенням стартовоi цiни та аукцiоном за методом
покрокового зниження стартовоi цiни та подЕ}льшого подання цiнових
пропозицiй (20-35 календарних днiв з дати оприлюднення оголошення
електронною торговою системою про передачу майна в оренду).
едине посилання на веб-сторiнку адмiнiстратора, на якiй е посилання
в апфавiтному порядку на веб-сторiнки операторiв електронного
маЙданчика, якi мають https://pro_zorro.sale/info/elektrorrni-majdanchiki-
ets-prozorToprodazhi-cbd2.

KoHTaKTHi даIri (номер
телефону i алреса

електронноi пошти
працiвника

балансоутримувача для
звернень про

ознайомлення з
об'ектом оренди

!оступ для ознайомлепня з об'€ктом оренди у робочi днi з 0П0 до
16:00 з потrедiлка по п'ятницю забезпечуе бапансоутримувач Кп
кКеруюча копtпанiя з обс:rуговування житлового фонду .Щеснянського
району м. Киева>

Контактна особа: Сокур Ваrrентина !митрiвна
Тел. 067 555 45 52; Qa\ 546 З9 |7.

Продовження таблицi

ольга МАШкIВСъкА



ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження .Щеснянськоi районноi
в
в

ОГОЛОШЕННЯ
про проведення електронного аукцiону на надання в оренду

,ra*rrпбu"х примiщеtlь, що знаходяться за адресоIо: вулиця Береттi Вiкеlrтiя, 10,

м. КиТв. поштовий iндекс 02222, загальною площею 19,10 кв. м

Загальна iнформацiя

Орендодавець Щеснянсr,ка pal-1oцrra в пricTi KlrcBi держдвrIа адмiнiстрацiя, код

сдрпоУ 37415088, адреса: проспект Володимира Маяковського, 29,

MicTo Киiв, 02225,тел, (044) 546-20-71, e-mail: vkvo9@ukr.net

Бшlансоутримувач КП <Ксруюча компанiя
Щесlrянського району пI.

вул. Мlлколи Закревського,
546 З9 1 7, e-rnail: уds_оhд@

з обслуговування житлового фоlrду
Кисва>>, код СДРПОУ 39605452, адреса:

бул. 15, м. KrtiB, iндекс 022|7, тел. (044)

lkr.net: orenda 1 6@,ukr,,net.

IнформаЧiя прО об'сrсГ рендII, що MicTlrTbcя В Псрелiку першоготппу

Iнформацiя про
об'ект оренди

ООЪ*, оренди зtlЕlходиться за адресою: вулиця Береттi Вiкентiя, 10,

м. КиIв, iндекс 02222
Зага-пьна плошIа: l9,10 кв. rvr.

Кориспа площа: 19,t0 кв. пt.

Неrrситлова споруда, перший поверх.
Тип об'екта: нежитловi ltримiщення
вхiд в примiщення окремий. Стiни, фунламент, перекриття в

задовiльноплу cTalli, фiзичний знос вiдповiдае TepMiHy експлуатацiI
булiвлi.
Технiчпий стан об'екта заловiльнlлй, потребуе peMoHTHLIx робiт з

пiдклIочеrrня до мереж електропостачанпя, водопостачання та

каналiзацii. об'скТ оренди не N{ac ОКРеIчIИх особових paxylIKiB,

вiдкритлrх пос,tочtlлIltlиками комунitльних посJryг,

поверховий план та фотографiчнi зобрахсеItlш об'еrст,а додаютьсrI в

oкpeNto]vly файлi в ЕТС.
В податковiй засr,авi tte перебувае.

BapTicTb об'скта
оренди

Залишrкова балаltсова BapTicTb станом на 30.11,2021 З4265|,60
(Триста сорок двi тисячi rrtiстсо,г п'ятдесят одна грн. б0 коп.) грн без

пдв.
[IepBicrra -- 34З060,00 (Триста сорок три тися,ri ruiстдесят грн. 00 коп.)
грн бсз П.ЩВ

Iпформацiя про
наявrriсть рiшень про

проRедення
iнвестицiiiного

конкурсу або Ilpo
вклIочеItня об'екта до

пере.ltiку майна, що
пiдлягас trриватизацii

об'скт не BкJllorletTllй до перелiку майtlа, що rliллягае приватизацiI.

Iнформачiя l]po
отримання

I-Ie потребуе
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балансоутримувачем
погодження органу

управлiння
Пропонований строк

оренди та графiк
використання об'екта

Не бiльше 5 poKiB

Iнформацiя про те, що
об'ектом оренди €

пам'ятка культурноi
спадщини, щойно
виявлений об'ект

культурноТ спадщини
чи його частина
Iнформацiя про

цiльове призначення
об'екта орендLI

Об'ект оренди вiдповiдно ло Порядку
будь-яким цiльовим призначенням
наступIIих видiв дiяльностi:
- розплiщенllя торговельнIлх об'ектiв

можливо використовувати за
на розсуд орендаря, окрiпr

з продажу алкогольних таlабо

що надаютt послуги з

тютIонових виробiв;
- розмirценIIя кафе, барiв, закусочних, буфетiв, кафетерiiЪ, pecTopatIiB,
заклалiв ресторанного господарства з постаLIання страв,
приготовлених централiзовано, ДЛя споживання в irrши.х мiсцях, що
здiйснIоlоть продаж ToBapiB пiдакцизноТ групи;
- розмiщеrlIrя хостелiв;
- розмirцення суб'сктiв господарюваIIня,
утрIIмання тварин.

f]одаеться
надан}Iя в

оголошенtlя про проведення еJIектронного аукцiону
нду нежитJIовIлх IInllMillreHb

наl1poeKT договору

Iнформацiя llpo
аукцiогl

ЕлектронIlиii аукцiоrr вiдýl,ззсться " "лепrро"*rй 
rор.о"ir-, с-исrеri

державне пiдприсtпtсl,во <ГIрозорро.Продажi> через авторизованi
електропнi маiiданчш<и.
спосiб проведення аукцiопу: електронний аукцiоrr на налання в
оренду.
.Щата та час аукцiону вIIзI'ачаються на електронному майданчику.
Час проведенlIя аукцiону встановлюеться електроIIною торговоIо
системоIо автоматично вiдповiдно до виIvог поряд(у проведе[Iня
електронних аукцiоlлiв.
кiнцевлIй строк IIоданIIя зiulви на участь в електронному ауIсцiонi та
електронному аукцiонi iз зниженням cTapToBoi цiни встановлюеться
електронIIоIо торгоВоIо систеN{оIo для кожного електронtIого аукцiону
окрёпло в прол,tiлtку часу з 19 години 30 хвилиIr до 20.ол"rr" 3О хвилин
дIш, цlо IIередус дIпо провелеIIня слектроIIIIого аукцiону.
LTpoK ореIlди: ) poкlB
Стартова оре}IдIIа плата:
з426,52 грн (Tplr тися.ri чотирлIста двадцять шiсть грн 52 коп.), без
урахуваrrIIя ПЩВ - дJIя елоктроIIного аукцiоIrу;
|7lз,26 грн (одllа тисяча сiплсот тринадцять грн 26 коп.), без
урахуваlIня ПЩВ - длrI сJIектронпого аукцiону iз зниrкеIlням стартовоi
цiни
ЦlЭ/ý__:рщ_(одttц:lддчq ciMcoT тринадцять грII 26 коп.). без

Умови оренди Mapirra
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урахування П!l} - для електронного
зниження стартовоi орендноi плати
пропозицiй

аукцiону за MeTo/IoNI покрокового
та подальшого подання цiнових

,,Щодатковi умови
оренди майна

Орендар вiдшкодовус Ба;lансоутримувачу tsитрати пов'язанi зi
сплатою витрат на оплату комунальних послуг, зеN{ельного податку
пропорцiйно площi орендованих примiщень, електропостачання,
послуги з приблtрання територii та вивiз сплiття, охорона територii
примiщення будiвлi та iH. експлуатацiйнi посл1,1ц.
Здiйснення невiд'смних полiпшень можливо тiльки у разi надання
орендодавцеI\l пIIсьмовоi згоди на поточний таlабо капiтальний ремон,г
орендованого t"taйlra, як це передбачено чинним законодавством.
Орепдар здiйсrrюс cTpaxyBaнIш об'скту ореIJди ,на користь
балансоутримувача.
Оренднi канiкули - не передбаченi.

Передача

орендованого майна в

суборенду

Орендар мас право за прIсьмовою згодою орендодавця передатLI в
суборенду орендоване ним майно.
Майно переда€ться в оренду з правом передачi в суборенду, за умови
зобов'язаrlня суборендаря ,га орендаря щодо вiдображення в договорi
суборенди цiльового використання, за яким об'ект буле
вIIкористовуватися, а при змirli на буль-яке iнше використання
суборендар поRиIIен повiдопtляти про таку змiну орендаря. а орендар у
cBolo чергу орсндодавця та балансоутримувача.
Орендар може уIuадатI{ договiр суборенлlл лише з особами, якi
вiдповiдаrоть вItмогам cTaTTi 4 Закону.

Iнформацiя про
умови, на яких

проводиться аукцiон

Особа, яка мае наЙ-Йти участь в електронношлу аукцiонi, сплаЙ
ресстрацiйнлrй та гарантiйнилi внески для набуття статусу учасника.
розмiр мiнiмшlыrого кроку пiдвищення стартовот оренднот плати для:- аукцiоllу - З4,27 грн (1%);
Розпriр r,apaHTiriIloгo вIIескуz 4540,00 грп
Пуtкпtсlл,t 58 Поряdку переDачi в оренdу depэtcaBttozo пlа кол4унально2о
ЛtаЙна ЗазllаLlсllо, ulо у разi колu спlарmова орелldна пцаmсl вltзнаLlена
на пidсmавi балаltсовоi ttарпtосmi об'екmа opeltdu, Il|o е Hepyxo.\,lllлl
маtiнолt пха мае вuзлlачену лlлоLt!у, розлtiр zаранmiйttоzо внеску
в 2l зн а| t а е mь с я Luл rlх о л 1 з а с п ю с у в ан н я m ак о i' ф о р л.lу л u :

Гв: 5Пм x0,12l|2 х S, де
Гв - розмiр гараптiйIlого вIIеску;
Пм - прожитковилi MiHiMyпt, встановлеFIилi для працездатних осiб на 1

сiчня календарного року, в якому здiйснюсться розрахунок;
S - загалlьна плоlца об'скта орондr
Гв : 5 х 2270 х 0.]2 / ]2 х l9,]0 : 2167,85 ерн
При rдьоrчrу в будь-якоN{у вLIпалку розмiр гарантiйного BIrecKy не може
бути плеlIпtипt, rli)K два прох<итковIIх MiHit"tytllt' встаноDлеIIi для
працезлатrtих осiб па l сi.lгIя калеIIдарного року. в якоп{у здiлiснюетьоя
розрахунок для будь-яких об'ектiв оренди незаJIежно вiд плiсця
розташуRання (п. 58IIоllяOк1,2270,00 zрн.*2,0 : 4540,00 zpl).
ГараПтiйниI"I вIIесок спл&ч}стItся у TepMiHIl та в порядку, що визначенi
реглалtентом роботи елеlстроlrноi торговоi системи держаtsне
пiдприсмс,гво кIlрозорро. llродажi>.
Розмiр рсес,грацiйrrого вIIеску: 600,00 грtr (зеidн о Закону YKpahtu
кПро opeltd1l с)ерэк:авltо?о lпа кол|уllальtlоео лlайltсtD peccmpatlitiltuй
gцlgJL _-__!уц!|.,1,сlуццirl ;: р!!з.\!р!З L лlittiлtа.пьttо| заробimноi. rutalпbt,.,1,сlуццirl ;: р!!з.\!р!З L лlittiлtа.пьttо| заробi
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всmановлеttоi' спшнолl на ] сiчня поmочноzо року (б000,00 ерн.*0,] --

б00,00 zрн).

Кiлькiсть KpoKiB аукцiону за методом покрокового зниження стартовоi
орендноi плати та подальшого подzlння цiнових пропозичiй - 99.

Вимоги до орендаря Потенцiйний орендар повинен вiдповiдати вимогам до особи
орендаря, визначеним статтею 4 Закону УкраiЪи <Про оренду
державного та комунчlльного майна>.

,Щокументи, якi
розмiщуе (завантажуе)
Учасник в електроннiй

торговiй системi
державного

пiдприемства
<Прозорро.Продажi>

для участi в
електронних торгах з
оренди майна на етапi

подачi закритих цiнових
пропозицiй тобто до

електронного аукцi ону)

.Щля участi в аукцiоlri потенцiйний орендар ма€ подати до електронноТ
торговоi системи документи, визначенi статтею 13 Закону Украiни
<Про оренду державного,га комунаJIьного майна>.
Вiдповiда-пьнiсть за достовiрнiсr:ь поданих документiв Elece зiulвник.

Вимоги до оформлення
документiв, якi повинен

надатIt Учасник для
участi в електронних
торгах електронноi
торговоi систсми

державного
пiдприемства

<Прозорро.Продажi>

Щокументи, що подаються учасниками електронних торгiв trовиннi
вiдповiдати вIIIuогаN,I, вс,гаIIовленим адмiнiстратором електронноi
торговоi системи державного пiдприемства кПрозорро.Продажi>,

!одаткова iнфор,лrацiя .Що укладення договору оренди або в день пiлписаIIня такого договору
переможець електронного аукцiону зобов'язаний сплатити авансовий
внесок та забезпечува-гtьний депозит, що визначенi за результатаN{II
аукцiону у розмiрах та порядку, передба.IенIIх проектом договору
оренди майна, опублiкованого в оголошеннi про передачу майна в
оренду у вiдповiдностi до пункту 80 Порядку, на рахунок, зазначений
орендодавцем у проектi такого договору.

Реквiзити paxyHKiB Реквiзити paxyHKiB операторiв електронних майдаlrчикiв, вiдкритих
для сплати потенцiйн}Iми орендарями гарантiйних та реестрачiйних
BHecKiB за посиланFIям на cTopiHKy вебсайта адпriнiстратора, на якili
зазrrаченi реквiзлrти таких paxyHKiB https://prozorro.sale/info/elektronni-
maj danchiki-ets-prozorToprod azhi-cbd2.

Оператор еJtектронIlого пrайдаrrчика здiйснlое перерахуваIIня
ресстрацiйного та (або) гарантiйного внеску на кi}значейськi paxyIlKII
за такими реквiзитами: в нацiоtIальнiй валпотi:

ОдерlIсувач: ,Щесняltська районна в MicTi Киевi державна
адмiнiстраllill

Рахунок Jф UA 86820 1 72035524903 8 00007 7 7 66
Банк одерlкувача: !ержавна кiвначейська служба Украiпи, м. Киiв
Код згiдно з С.ЦРПОУ З7415088

Призначення пJIате}t(у: для rIерерахування реестрацiйrrого та
гарантiйного BrtecKiB.



Технiчlli реквiзити
оголошення

KoHTaKTHi данi (номер
телефоrrу i адреса

електронноi rrошти
працiвника

баlrансоутримувача для
звернень про

ознайомлення з
об'ектом оренди

Щос,гуп для ознайоNIлення з об'ектом оренди у робочi днi з 08:00 до
16:00 з понедiлка по lt'ятницю забезпечуе ба_пансоутрип,rувач КП
кКеруюча компанiя з обслуговування житлового фонду Щеснянсысого
району м. Кисва>

Контактна особа: Сокур Валентина !митрiвна
Тел. 067 555 45 52; (0аа) 546 З9 |'7.

Керiвник апарату

Продовження таблицi

Перiод мiж аукцiоном та аукцiоном iз зниженtIям стартовоi цiни,
аукцiоном iз знихtенням стартовоi цiни та аукцiоном за методом
покрокового зниження стартовоi цiни та подальшого подання цiнових
пропозицiй (20-35 каJIендарних днiв з дати оприлюднення оголошення
електронною торговою системою про передачу майна в оренду).
€дине посилання на веб-сторiнку адмiнiстратора, на якiй е посилання
в алфавiтному порядку на веб-сторiнки операторiв електронного
майданчикq якi мають
et s -pro z о rrорrо d azhi - сЬ d 2-

ольга МАШкIВСЬкА



ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження .Щеснянськоi районноi
в MicTi Кисвi державноi адмiнiстрацii
вiд Jф

ОГОЛОШЕННЯ
про проведення електронного аукцiону на надання в оренду

нежитлових rrримiщень, що знаходяться за адресою: вулиця Береттi Вiкентiя, 14,
м. КиiЪ, поштовий iндекс 02222, загЕrльною площею 22,00 кв. м

Загальна iнфорпrацiя

Орендодавець Щеснянська palioHHa в MicTi Кисвi
СДРПОУ 37415088, адреса: проспект

державIIа адмiнiстрацiя,
Володимира Маяковського,

код
29,

MicTo KltiB, 02225, тел. (044) 546-20-7l, e-mail: vkv09@ukT.net

Ба_пансоутримувач кП <<Керуюча компанiя з обслуговування житлового фонду
!еснянського району м. Кисва>>, код сдрПоу 39605 452, адреса:
вул. Миколи Закревського, буд. t5, м. КиiЪ, iндекс O22l7, тел. (044)
546 39 17, e-mall: vdgokm@*цkl.net; orenda16(@ukT.net.

Iнформацiя про об'скт ореIIд[I, пlо пtiстIrться в Перелiку першого тIrпу
Iнфорпrацiя про
об'скт оренди

об'ект оренди знаходIlться за адресою: вулиця Береттi Вiкентiц l{
м. КиiЪ, iндеltс 02222
Зага-пьна площа: 22.00 кв, м.
Корисна пJIоща: 22,00 кв. м.
Нежи,глова споруда, перпtий поверх.
Тип об'екта: нежитllовi trрlлплiщення
вхiд в припtiщення окремилi. Стiни, фундамент, перекриття в
задовiльнОму cTaHi, фiзичниГЛ знос вiдпОвiдае TepMitly експлуатацii
булiвлi.
ТехtliчItлliл cTar,l об'екта задовiльний, потребуе ремонтних робiт з
пiдключення до luepeik електропостачання, водопостачаIlня та
каналiзацii. об'ект ореIIди не мас окремих особових paxyttKiB.
вiлкри,гих постачальникаNIII комупЕIлыIих посJIуг.
поверховий плаlл та фотографiчнi зображення об'скта додаIоться в
oKpeN.IoMy фаrlлi в ЕТС.
В податковiй заставi не перебувае.

BapTicTb об'екта
оренди

Залlипrlсова балаIrсова BapTicTb станом на з0,1|2о21
(Триста дев'яносто чотлIри тисячi шiстсот сiмдеся,r
58 коп.) грtr без ПДВ.
Первiсна - 395150,00 (Триста дев'яItосто п'ять т}lсяч
грн. 00 коп.) грн без ПДI]

з94679,58
дев'ять грн.

сто lт'ятдесят

Iнформацiя про
наявнiсть рiшень про

проведеш{я
itlвес,глIцiйного

конкурсу або про
вклIоченtIя об'екта дсr
перелiку майна, rr1o

лiдлягае п рлIватизацii

об'екT' Itе включеrплй до перелiкУ майна, шо "iйia-c "р"оаrизuчii.

Не потребуе



балансоутримувачем
погодження органу

управлiння
Пропонований строк

оренди та графiк
використання об'екта

Не бiльше 5 poKiB

Iнформацiя про те, що
об'ектом оренди с

пам'ятка культурноi
спадLцини, щойно
виявлений об'ект

культурноi спадщини
чи його частина

об'екТ орендИ не вiдносИться до пам'яток культурноТ спадщини,
щолiнО виявлених об' eKTiB куJIьтурноi спадщи1.1и

Iнфсlрмацiя про
цiльове призначення

об'скта оренди

Об'скт оренди вiдповiдно до Порядку
будь-яким цiльовим призначенням

можJIи]]о використовувати за
на розсуд орендаря, oKpiM

наступних видiв дiяльностi:
- розмiщення торговельних об'сктiв з продажу алкогольних та,/або
тютюнових виробiв;
- розлtiщення кафе, барiв, закусочних, буфетiв, кафетерiiв, pecTopaHiB,
закладiв ресторанI{ого господарства з постачання страв,
приготовлених центlrалliзовано, для споживання в iнших мiсцях, що
здiйснюIоть продаж ToBapiB пiдакцизноi груп1.I;
- розмiщення хостелiв;
- розмiшlення суб'ектiв I,осподарювання, що надаютЬ посJIуги з
утриI\Iанця тварин.

Проект договору !одаеться до оголошення про проведення електронного аукцiону на
надання в оренду нежитлових поимiшень

Iнформацiя про ауlсцiон
Iнфорплацiя про

аукцiон
Електроннилi аукцiон вiдбуваеться в eлeKTpoHHiI-r торговiй слrсБмi
державне шiдприсмство <Прозорро.Продажi> через авторизоваlri
електроннi майданчики.
спосiб проведення аукцiопу: електроннлlй аукцiон IIа надання в
ореIrду.

!ата та час аукцiону визцачiuоться на електронному мuiлданчItlty,
час провеленfiя аукцiогrу встановлюеться електронflоIо торговоIо
системоIО aBToMaTpILIHo вiдrrовiдно до вип{ог порялку проведення
електронIIих аукцiонiв.
кiнцевий строк подаI{ня заяви на участь ts електроIIному аукцiонi та
електронному аукцiонi iз зниженням стар,говоi цilrи встановлюеться
електронноIо торговоIо системою лля кожного електронного ayKuioHy
окремо в пропriх<ку часу з 19 години 30 хвилин до 20 годинIl 30 хвилин
дня, цо IIередус днIо lrроведення електронного аукцiону.
LTpoK оренди: ) poкl}r
Стартова орендна пJIата:
3946,80 грн (трп тисячi дев'яlтсот сорок шiсть грн 80 коп.), без
урах).вання ПЩВ - для електроtIЕого аукцiону;
I97з,40 грн (одна тItсяча дов'ятсот сiмлесят три грн 40 Korr.), без
урахуваIrня ПЩВ - для еJIектронного аукцiону iз зrrихсенrtятu стартовоi
цiни
197з,40 грн (олна тисяча дев'ятсот сiмдесят три грн 40 коп.). без
урахуванНя llДВ - для_9лсКтронногО аукцiонУ За IчIеТОДОNI покроковоl-,О

Умови орендII майна

Продовження таблицi

_9iчý_цqц!9д9зудц,_9дузде]9д9мподLод9_ц9I9_



Продовження таблицi

зниження cTapToBot орендноi плати та подЕIльшого подання цiнових
пропозицiй

Орендар 
"iл-сплатою витрат на оплату комунtlпьних послуг, земельного податку

пропорuiйно площi орендованих примiщень, електропостачання,
послуги з прибипання територii та вивiз смiття, охорона територii
примiщення будiвлi та iH. експлуатацiйнi послуги.
Здiйснення невiд'смних полiпшень можливо тiльки у разi I{адання
орендодавцем письмовот згоди на поточний та/або капiта_пьний ремонт
орендоваIIого ]\{al"lнa, як це передбачено чинним законодавством.
орендар здiйснюс страхування об'екту оренди на корис'ь
балаrсоутримувача.
Оренднi канiкули - не передбаченi.
орендар мае право за письмовою згодою орендодавця передати в
суборенду орендоване ним майно.
майно передасться в оренду з правом передачi в суборенду, за умови
зобов'язаНня субореНдаря та орендаря щоло вiдображеIII{я в договорiсуборенди цiльового використання, за яким об'скт буле
використовуватися, а прII змiнi на будь-яке iнше використаIIня
суборендар повLIIIен повiдом.lшти про таку зпriну орендаря, а орендар у
свою чергу орендодавця та бшlансоутриI\{увача.
Орендар може укладати договiр субореttди лише з особами, якi
вiдповiдають вимогап.l статгi 4 Закону.

.Щодатковi умови
оренди майна

Передача
орендованого майна в

суборенду

IнФормацlя про
умови, на яких

проводиться аукцiон

L)соба, яка мае HaMip взяти участь в електронному аук-цiоri, crrn".uy.
реестрацiйний та гарантiriний внески для набу,ття статусу учасника.
розмiр мiнiмапьного кроку пiдвищення стартовоi орендноi плати для:- ayKrlioHy -З9,47 грн (l%);
Розпriр гарантiйного внескуз 1540,00 грн
пуtкlпом 58 Поряdку переdачi в opeHdy dерлсавл.tоzо пlа колrунаItьноzо
л,tайна зазllачено, tцо у разi колu сmарп.lова оренdtш rutama вLlзначена
на пidсmавi бсuлансовоi' варmосmi об'екmа opeHdu, Iцо е нерухоJйuл4
Maйltolvt mа .il,tac вllзл!а|tену fLlоulу, розмiр zаранmiйноrо ,""r*у
в u з l l ач а е m ь с я 1,1Lцях о л | з а с п1 о с у в ан ня m ако i' ф о рмул tt :

Гв = 5Пм x0,12112 х S, де
Гв - розмiр гарантiйпого вIIеску;
Пм - прояtитковий MiHiMyM, встановлений для працездаlних осiб на l
сiчня к.шеIIдарного року, в якому здiйснюет"." рЬзра*унок;
S - загальна плоIца об'екта оренди
Гв : 5 х 2270 х 0.12 / l2 х 22,00 : 2497,00 zprt
при шьому в будь-якому випадку розмiр гаран.гiйного внеску не може
бути меншиlt, lli>lt два IIрожLIткових мiнiмупли, BcTaHoB.TleHi для
працсздатlrих осiб на l сi.tllя калеIIдарного року, в якому злiйснюеться
розрахуIIок /{ля будь-яких об'ектiв ореlIди }Iезалежно вiд плiсця
розташувапля (п. 58 ГIоряdку 2270,00 zpt.*2,0 : 4540,00 zрн).
Гарантiйний внссок сплачуеться 1, термiни та в порядку, що визIrаченi
реглапrенто,lr роботи е.шектронноi торговот с}Iстеми державне
пiдtrриемсr,во <11розорро. flродажi >.

Розмiр реестраrцiйного внеску: 600,00 грн (зеidн о Закоttу YKpaiHu
кПро opeHdy depacaBHoeo пха KoJvlyttculbLlozo л,tайttа)) реесmраtliiпtuй
внесок - суl||q Kou,tmiB 11 1-1озtлliрi 0, ] лtiнiллаltьноl' заробimноi' rulalnlt,
всtпановлеlюi' сmанолt ttct ] сiчttя поmоцtоZо року (б000,00 ерн,*0,] :
б00,00 zцt)._



Продовження таблицi

Кiлькiсть KpoKiB аукцiону за методом покрокового зниження стартовоi
орендноi плати та подzlльшого подання цiнових пропозицiй - 99.

Вимоги до орендаря потенцiйний орендар повинен вiдповiдат вимогам до особи
орендаря, визначеним статтею 4 Закону Украiни <Про оренду
державного та комунального майна).

,Щокументи, якi
розмiщуе (завантажус)
Учасник в електроннiй

торговiй системi
державного

пiдприемства
<Прозорро.Продажi>

для участi в
електронних торгах з
оренди майна на етапi

подачi закритих цiнових
пропозицiй тобто до

електронного аукцiону)

.Щля участi в аукцiонi потенцiйний орендар ма€ подати до електронноi
торговоi системи докумеIIти) визначенi cTaTTelo 13 Закону Украiни
<Про оренду державного та комунaльного майна>.
Вiдповiда-пьлtiсть за достовiрнiсть поданих документiв несе зrulвник.

Вимоги до оформлення
документiв, якi повинен

надати Учасник для
участi в електроFIIIих
торгах електронноi
торговоi систеN{II

державного
пiдприемства

<Прозорро.Продажi>

.Щокументи, пIо подаються учасниками електронних торгiв повиtlнi
вiдповiдатrI вимогам, встановленим адмiнiстратором електронноi
торговоi системи державного пiдприемства <Прозорро.Продажi>.

,Щодаткова iнформацiя Що укладення договору оренди або в день пiдписання такого договору
переможець електро}IIlого аукцiону зобов'язаний сплатити авансовий
внесок та забезпечувальний депозит, що визначенi за результатами
аукцiону у розмiрах та IIорядку, передбачених проектом договору
оренди майна, опублiковаIIого в оголошеIlнi гlро передаIIу майна в
оренду у вiдповiдностi до пуtIкту 80 Порядку, на рахунок, зазначен1.Iл-l
орендодавцем у проектi такого договору.

Реквiзити paxyHKiB реквiзити paxyTtkiB операторiв електронIIих майданчикiв, вiдкритлtх
для сплаТи потенцiйниплl.t орендарями гарантiйних та реестрачiйних
BHecKiB за посиланняIu на cTopiHKy вебсайта адмiнiстратора, на якiй
зазначенi реквiзити таких paxyHKiB https://prozorro.sale/info/elektronni-
maj danchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

оператор електронIIого майданчика здiйсrп<lс перерахування
реестрачiйного та (або) гарантiйного вIIеску на казначейськi рахунки
за такими реквiзитапли: в нацiональнiй ва_пrотi:

одержувач: flеснянська райоIrна в плiстi klrcBi держзIJна
адмirтiстрацiя

Рахунок Jф UA 868201 720З5524903800007776б
Банк одержувача: !ержавIrа казначейська служба Украiни, tvt. KlliB
Код згiдно з €[РПОУ 37415088
призначеtпtя платежу: для перерахування ресстрацiйного та

гарантiйного BlrecKiB.

4



Продовження таблицi

Технiчнi реквiзити
оголошення

Перiод мiж аукцiоном та аукцiоном iз зниженням cTapToBoi цiни,
аукцiоном iз зниженням стартовоi цiни та аукцiоном за методом
покрокового зниження стартовоТ цiни та подzrльшого подання цiнових
пропозицiй (20-35 кirлендарних днiв з дати оприлюднення оголошення
електронною торговою системою про передачу майна в оренду).
едине посилання на веб-сторiнку адмiнiстратора, на якiй е посиланняв шфавiтному порядку на веб-сторiнки операторiв електронного
майданчика, якi мають
qý:plozorroprodazhi -cbd}

KoHTaKTHi данi (номер
телефону i адреса

електронноi пошти
працiвнлlка

балансоутримувача дJIя
звернень про

ознайомлення з
об'€ктом оренди

.Щоступ для ознайоNIлення з об'ектом оренди у робочi днi з 08:00 до
16:00 з понедiлка по п'ятницю забезпечуе ба;lансоутримувач КП
<Керуюча компанiя з обслуговуваIIня житлового фонду Д..rоrr""*о.о
району м. Киева>>

Контактна особа: Сокур Ва-лентина .Щмитрiвна
Тел. 067 555 45 5\ Qa\ 546 З9 17.

Керiвник апарату 'к ольга MAIПKIBCЬKA



ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження .Щеснянськоi районноi
в
Bi

оголошЕнtlя
про проведення електронного аукцiону на надання в оренду

нежитловIлх примiщень, що знаходяться за адресою: вулиця Братиславська, 8,
пt. КиiЪ, поштовпй iндекс 02156, загальною площею 30,00 кв. м

I

]

Загальна iнфорrrацiя

Орендодавець 7tссIIянська paI-IoHHa oТicTi Кисвi л"р*urrr" 
^дмiнiстрацiя, 

код
€ДРПОУ 37415088, адреса: проспект Володипtира Маяковського, 29,
MicTo КиiЪ, 02225, тел. (044) 546-20-71, e-mail: vkvO9@ukT.net

Балансоутримувач КП. <Керуюча компанiя
flеснянського paI"IoHy м.
вул. Миколи Закревського,

з обслуговування жптлового фонлу
Киева>>, код сДРПоУ 39605 452, адреса:
буд. 15, м, КиiЪ, iндекс 02217, тел. (044)

546 З9 l7, e-mail: у_dsоkцr@цЦцФ; orendal6@ukr.net
Iнформаlдiя про об'сrст орGIIди, що MicTrrтbcя в Перелiку першого тлIпу

Irrфорплацiя про
об'скт оренди

Об'ект оренди зна(одиться за адресою: вуJIиця Братиславська, 8,
м. КиiЪ, iндекс 0215б
Загальна площа: 30,00 кв. Iu.

Корисна площа: 30,00 кв. м.
Нежитлова споруда, перший поверх.
Тип об'скта: не)Iмтловi примiщення
Вхiд в примiщення окремий. Стiни, фундамент, перекриття в
задовiлыlому cTaHi, фiзичний знос вiдповiдае TepпtiHy експлуатачii
булiвлi.
Технiчнлtli cTatt об'екта задовiльниii, потребуе ремонтIIих робi,г з
пiдклtочеlтня ло N{ереж електропостачання, воlцопостачання та
кана;riзацii. об'екТ орOндИ не мае окре},rих особових рахунliiв,
вiдкри,гих постдlIаJlLнIdками коNIуIIЕlлыIих посцчг.
поверховиt"л план та t}отtlграфiчнi зображегrня об'екта додаються ts

окремому фаiiлi в ЕТС.
В податковili заставi lIe перебувае.

Вар,гiсть об'екта
оренди

ЗалlIлшкова балапсова BapTicTb станом на 30.11.202l - з4222936
(Триста сорок двi тисячi двiстi двадцять дев'я.гь грн. Зб коп.) грн без
пдв.
Первiсна - 345520,00 (TplrcTa сорок п'ять тисяч ll'ятооt двадцять грI{.
00 коп.) грп без П/{В

iнформацiя пр()
наявнiсть рiшень про

проl]едення
iнвес,гицiйного

t(oHкypcy або про
вкJlючення об'скта до
перелiку майна, що

пiдлягqqдрцрати9tllЦ

О u t * -,,.]о,., *-.i, - П lБ пБр en i * у м а И,, а, ш о n-i,,tn 
" 
.* р Йо urr rБilТ.' - 

i

Iнфорпrацiя про IIe потребуе



Продовження таблицi

балансоутримувачем
погодження органу

управлiння
Пропонований строк

оренди та графiк
використання об'екта

Не бiльше 5 poKiB

Iнформацiя про те, що
об'ектом оренди е

пам'ятка чIльтурноi
спалщIпIи, щойно
вияв.тlений об'скт

культурцоi спадщини
чи його частина

об'ект оренди не вiдноситься до пам'яток культурноТ спадщини,
щойно врIявлепих об'сктiв культурноi спадщини

Iнформацiя про
цiльове призначення

об'екта оренди

об'ект оренди вiдповiдно до Порядку можливо використовувати за
будь-якиМ цiльовиМ призначенняМ на розсуд орендаря, oкpiм
наступних видiв дiяльностi:
- розмiщення торговельних об'ектiв з продажу аJIкогольних таlабо
тютюнових виробiв;
- розмiщення кафе, барiв, закусочних, буфетiв, кафетерiiв, pecTopaHiB,
закладiв ресторанного господарства з постачання страв,
приготовлеIпlх централiзовано, для споживання в iнших мiсцях, що
здiйснIоють продalк ToBapiB пiдакцизноi групи;
- розлtiщення хостелiв;
- розмiщснпя суб'ектiв господарIованIIя: що надаIоть послуги з
утриI}.IанIrя TBapIlH.

Проект договору .Щодаеться до оголош"пп" npo проведення еJIектронного аукцiону на
надання в оренду нежитлових примiщень

Illформацiя про аукцiоп
Iнформацiя rlpo

аукцiон
Електронний аукцiон вiдбувасться в електроннiй торговiй системi
державне пiдпрltемство кПрозорро.Продажi> через ав,горизованi
електронIIi майданчиклl.
спосiб проRедепня ачкцiону: електронний аукцiон на надаI{Iш в
ореплу.
,Щата та час аукцiоIIу l]изнаLlilоться на електронному маI-{данчику.
час проведення аукцiоrrу встановлюеться електронною торговою
систсмоIо автоматично вiлповiлно до вIлмог порядку проведення
електроIIних аукrцiонi в.
кiнцевий строк поданI{я зtulви на участь в електроIIному аукцiонi та
еJIектроннопtу ауrсцiонi iз зниженням cTapToBoi цiни встановлюет,ься
елек,гронIIою торговоIо cIIcTeIuoIo лля кожноI.о еJIектронного ayKuioHy
oкpel{o в промiжкY часу з 19 години 30 хвlллин до 20 годIлни З0 хвlллиir
дня, пIо перелус днIо провсдення електроtIного ayKllioH,v.

---.--;-;_LTpoK орендJ,r: ) poкlB
CTapToвa орендIа плата:
з422.29 грн (rplr тllсячi lIo,г}IpLIcTa двадцять двi грrr 29 lссrп.), без
урахувilння П/{I] - дJIII елеI(тронного аукцiону;
l 7l 1,1 5 l,рп (одгrа тIIсяча сiпtсот одинадцять грн 15 коп,), без
урахуваIIIIя Пl{В - для електронного аукцiону iз знl.tженпям стартовоi
цiни
171 1 ,l5 грн (одна тисяча ciMcoT одIrrIадцять IpH ] 5 коп.), без
ур!дур9]IцдДДР_ддд_едеýfр9цI]9Iо аукцi опу_:ЦlчIýf О,lЦОп{ по_lЕ9ц9рцц

Ушlови орендIr майна



зниження cTapToBoi орендноТ плати та подальшого подання цiнових
пропозицiй

!одатковi умови
оренди майна

Орендар вiдшкодовуе Бшансоугримувачу витрати пов'язанi зi
сплатою витрат на оплату комунальних послуг, земельного податку
пропорuiйно площi орендованих примiщень, електропостачання,
послуги з прибирання ториторiТ та вивiз смiття, охорона територiТ
примiщення будiвлi та iH. експлуатацiйнi послуги.
ЗдiйсIrенrrя невiд'емних полiпшень можJIиво тiльки у разi надаIIня
орендодаВtIем письNIовоi згодлI на поточний та/або капiтшlьнлtй ремонт
ореIIдованого Mal"{Ha, як це передбачено чиннIIм законодавством.
орендар здiйснюе страхування об'скту оренди на користь
ба;lансоутриN{увача.
Оренднi каtriку.тlи - IIе tlередбаченi.

Передача
орендованого майна в

суборенду

Орендар ма€ право за письмовою згодою орендодавця передати в
суборенду орендоване нип{ майно.
майrIо передаеться в оренду з правом передачi в суборенду, за умови
зобов'язагlня субореrrдаря та орендаря щодо вiдображення в договорi
суборепди цiльового використанIIя, за якIIм об'€кт буле
використовуватися, а при змiнi на буль-яке iнше використання
суборел;цар повLIнеII повiломляти про таку змiну ореIrдаря, а орендар у
свою чергу оренлодавця та бrutансоlтримувача.
ОрендаР NlожС уклада'Ir логовiр субореrrди лиUIе з особапtи, якi
вiдповiдаlоть вимогilп,I cTaTTi 4 Закону.

Iнформацiя про
уIuови, на яких

проводиться аукцiон

Особа, яка I\.Iac HaMip взят}I участь в електронному uупцi,о"l, iйirЙ
реестрацiйнилi та гарантiйний внески для набуття статусу учасника.
розмiр мiнiмшlыrого кроку пiдвищення cTapToBoi орендноi плати для:- аукцiону -З4,22 грн (1%);
Розмiр гарантil"tного внеску: 4540,00 грн
IlyHKlllolt 58 Поряdку переDачi в оренdу dерлсавноz() rпа колlун(ulьл,lо?о
llайttа зазначеt!о, ulо у разi t:о-цu спхарпlова clpeHdlш rulаmа Bllзllo.1clta
на пidсmавi ба-паttсtлвоI' вслрплосmi об'скпlа оренdu, lцо е Hepyxofulu^4
лtайltол,t mа мас вuзнаltену rLпоtцу, рtlзлliр zapaHпtiйttozo внеску
в u з н ач а с mь с я llu lях о м з а с m о с r, в ан н я m а ко i' ф ор.+ ty л u :

Гв:5Пм x0,12l12 х S, ле
Гв - розмiр гараltтiлiltого внеску;
пм - прожитlсовlлй шriнiмум, встановлений для працезlIатних осiб на 1

сi.rrrя калспдарного року, в якому здiйснюеться розрахунок;
S - загальна гtлоIца об'скта оренди
Гв : 5 х 2270 х 0.12 / ]2 х 30,00 : 3405,00 zpH
при ць<lму в буль-яrсому випадку розмiр гарантiйного внеску не може
бути пrенппtпt, rri>ii дч]а про)кIIткових мiнiпtр,tи, встаtlовлеtli для
працездатrrих осiб tla l сiчня кшIеII/{Iрного року, в якому злiйспюеться
розрахупок дJIя будь-яltltх об'сктiв оренди незалехtно вiд мiсця
розташування (h. 58 Поряdк1, 2270,0() ерн.*2,0 : 4510,00 zpH),
ГарантiйНиi.r BtrecoK сппаI{),етьСя у термiни та В порядку, що визrrа.rенi
реглапrентом роботlr електронrтоi торговоi системи державне
пiдпр1,1емство <Прозrrрро.Пролажi>.
Розмiр рессr,рацiiiног,о BIrecKy: 600,00 грIт (зеidн о Закоttу YKpaiHu
кПро opeHdy ОерэtсавltоZо mа Ko.Mylta|lbttoeo лtайttаD peccmpatliйHttti
9!!!!9!L--!!!!!-]!9ц|пiý у розлtiрi 0,] .uittiлtапьлtоi' заробimюi' rutaltttt.

Продовження таблицi

|!(__ _!l!!!!_!9ц|п i ! _у_ р9зц!р!_ц дллЦццрl_:gр о бЦlJ о, ryццlL _!



Продовження таблицi

BCmaHoBлeHoi'cmaHotl,t на ] сiчня поmочlоzо року (б000,00 zpH,*O,1 :
600,00 zрн).
Кiлькiсть KpoKiB аукцiону за методом покрокового зниження стартовоТ
оренднот плати та подальшого поданttя цiнових пропозицiй - 99,

Вимоги до орендаря потенцiйний орендар повинен вiдповiдат вимогам до особи
орендаря, визначеним статтею 4 Закону УкраiЪи кПро оренду
державного та комунального майно.

Щокументи, якi
розпriщуе (завантажуе)
Учасник в електроннiй

торговiй систеплi

державного
пiдприсмства

кПрозорро.Продажi>
для участi в

електронних торгах з
оренди майна на етапi

подачi закритих цiнових
пропозицiй тобто до

електроIIIIого аукцiону)

!ля участi в аукцiоIri потенцiiiнlrй орендар ма€ подати до електронноi
торговоi системи докУIчIенТи, визначенi статтею lЗ Закону Украiни
<Про оронду державного та комуншIьного майна>,
вiдповiда-пьнiсть за достовiрlriсть поданих документiв несе зiulвник.

Вимоги до оформ;Iення
документiв, якi повинен

надати Учасник для
участi в електронних
торгах електронноi
торговоi системи

державного
пiдприемства

<Прозорро.Продажi>

.щокументи, що подаються учасниками слектронних торгiв no"rr""i
вiдповiдати вимогам, встановленим адмiнiстратором електронноi
торговоi системИ державноГо пiдприемства <Прозорро.Продажi>.

!одаткова iнформацiя Що укладення договОр)/ орендИ або В лень пiдпИсаннЯ Taкoгo договору
перемох(ець електронного аукцiоrlу зобов' язаrlий сплатити авансоврlй
внесок та забезпечувальниii депозит, rцо визначеIri за результатами
аукцiону у розмiрах та IIорядку, передбачених проектом договору
орендId майна, огlублiковаFIого В оголошеннi про передачу майна в
орендУ у вiдповiдностi до пункту 80 Порядку, на рахунок, зазначеrIий
орендодавIIем у проеtстi такого договору.

РеквiзлIти paxyHKiB Реквiзити paxyIrKiB операторiв електронних майданчикiв, вiдцкритих
для сплати ttотенцiйнI{ми орендарями гарантiйних та реестрачiйних
BrrecKiB за посиланням на cTopiHKy вебсайта адмiнiстратора, на якiй
зазначенi реквiзи,гltтilких paxyHKiB https ://prozorro.sale/info/elektrorrni-
maj danchiki-ets-prozorroprodazhi -cbd2.

Оператор електроIIIIого майданчика здiйснrос перерахуваI{ня
рессrрацiйIIого та (або) гарантiйного внеску на кчвначелiськi рахунки
за таки}ч{и реквiзlrтапIи: в tIацiональнiй валIотi:

Одерх<увач: .Щеснянсl,ка районна в MicTi Киевi
адrriнiстрачiя

Рахунок М UA 8б8201 720З55249038000077766
Банк одержувача: ffержавна казначейська служба УкраiiIи, пt. Киiв
Код згiдно з СЩРПОУ 37415088

призначення платежу: для перерахуваIrня реестрацiйного та
гарантiйного BHecKiB.

державI{а



Продовження таблицi

ольга МАШкIВСЬкА

Технiчпi реквiзити
оголошення

Перiод мiж аукцiоном та аукцiоном iз зниженням cTapToBoi цiни,
аукцiоном iз зниженням стартовоi цiни та аукцiоном за методом
покрокового зниження стартовоi цiни та подальшого подання цiнових
пропозичiй (20-35 календарних днiв з дати оприлюднення оголошення
електронною торговою системою про передачу майна в оренду).
сдине посилання на веб-сторiнку адмiнiстратора, на якiй е посилання
в алфавiтному порядку на веб-сторiнки операторiв електронного
майданчика. якi мають hltpslprqzallaýalezrдfileteKtronni-maj аan
ets-prozorroprodazhi-cbd2.

KoHTaKTHi даIri (rroMep
телефону i адреса

електроIIноi пошти
працiвника

балансоутримувача для
звернень про

ознайомлення з
об'сктом орепди

.Щоступ для ознаIiомлення з об'ектом орендII у робочi днi з 08:00 до
16:00 з понедiлка по п'ятницю забезпечус балансоутримувач KII
кКеруюча коплпанiя з обслуговуваIIня житJIового фонду,Щеснянського
району м. Киева>

Контактна особа: Сокур Валентина .Щмитрiвна
Тел. 067 555 45 52 Qa\ 546 З9 17.



ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорялження .Щеснянськоi районноi

ОГОЛОШЕННЯ
про проведення електронного аукцiону на нддання в оренду

нежитлових примiщень, що знаходяться за адресою: вулиця,Щрайзера Теодора, 10,

м. КиiЪ. поштовий iндекс 022|7, загальною площею 19,00 кв. м

Загальна iнформацiя

Ореrrдодавець Щеснянська районна в MicTi Кисвi державIIа адмiнiстрацiя, код
СДРПОУ 37415088, адреса: проспект Володимl,tра Маяковського, 29,
MicTo KlriB, 02225, тел. (044) 546-20-'71, e-mail: vkv09@ukT.net

Ба-пансоутримувач КП <<Керуюча компаlriя з обслуговування житлового фонду
Щеснянського району м. Кисва>>, кол С!РПОУ 39605452, адреса:
вул. Миколи Закревського, бул. 15, м. Киiв, iндекс 02217, тел. (044)

5 4 б З9 1 7, е - nrail : _чJsр*чr@,чkr-цФ ; orenda 1 6 (@ukr. net.

Iнформацiя про об'скт оренди, що мiститься в Перелiку першого типу

Iнформацiя llpo
об'ект оренди

Об'еlст оренди знаходиться за адресою: вулиця Т'еодора .Щрайзера, l0,
м. Киiв, iндекс 022|]
Загiчrr,на площа: l9,00 кв. м.
Корисна площа: 19,00 кв. м.
[Iежll,глова споруда, перший поверх.
Тип об'екта: нежIlтловi приtлtiщення
Вхiд в прип,tiщення окремий. Стiни, фу"даrеrrr, перекриття в
задовiльноплу cTaHi, фiзичний знос вiдповiдас TepMiHy експлуатацiI
булiвлi.
Технiчний стан об'сttта задовiльниI"l, потребус ремонтних робiт з

пiдклrо.rення до мереж електропостачання, водопостаLIання та
каналiзацiТ. Об'скт ореIIди не мае окреNIих особових paxyHKiB,
вiдкритих IIостачальникаNIи комунrrльнIIх послуг.
Поверховлrй плаrt та фотографiчrri зобрая(ення об'екта додаIоться в
окремому файлi в ЕТС.
В податковiй заставi не перебувае.

Залишкова бшrансова BapTicTb станом FIa З0J|.2021 - 34085З.74
(Триста сорок тисяч BiciMcoT п'ятдесят три грн. 74 коп.) грн без ПДts.
Первiсна - З4l260,00 (Триста сорок одна тисяча двiстi шiстдесят грн.
00 коп) грн без tIl[B
обЪ.Бu-uо-чеrrrr-,lкэ-перепiку*айна,щопiдлягаеприва,пtзацii.

FIe потребl,с

BapTicTb об'екта
оренди

Iнформацiя про
наявrriсть рiшень про

проведеIIня
iпвестицiйного

конк}/рсу або про
вкJIIоIIенIIя об' екта до
перелiкч майrrа, r.rдо

пiдлягас приватизачii
Iнформачiя пl)о

отриI\{аI{ня

б а_паrrсоутрим\.в ачеN{



погодження органу
управлiння

Пропонований строк
оренди та графiк

використання об'екта

Не бiльше 5 poKiB

Iнформацiя про те, що
об'ектом оренди е

пам'ятка культурlлоi
спадщLIни, щойно
виявлений об'скт

культурноi спадщини
чи ["Iого частина

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

Iнформацiя про
цiльове призначеfIня

об'екта оренди

Об'ект оренди вiлповiдIrо до Порядку можливо використовувати за
будь-яким цiльовим призначенням на розсуд орендаря, oKpiM
наступнлlх видiв дiяльностi:
- розмiщення торговель}Iих об'ектiв з продажу zulкогольних та./або
тютюнових виробiв;
- розмiщення кафе, барiв, закусочних, буфетiв, кафетерiiв, pecTopaHiB,
закладiв ресторанного господарства з постачання страв,
приготовлеrtих цеItтралiзоваlrо, для споживанIIя в iнших мiсцях, Iцо
здiйснlою,гь продаж ToBapiB пiдакцизноi гругrи;
- розпriщеIrrrя хостелiв;
- розмiщення суб'сктiв господарювання, Iцо надають послуглI з

утриманIJя Ttsapllн.

Проект договору .Щодаеться до оголошення про проведеIIня електронного аукцiону на
IlадаI{ня в орепду IIехflIтлових ttримiщень

Iнформацiя про аукцiон

Iнформачiя про
аукцiон

ЕлектроrrнлIй аукцiон вiдбуваеться в електроннiй торговiй системi
державне пiдгtрисмство <Прозорро.Продажi> через авторизованi
електроIIнi майданчики.
спосiб проведення аукцiоllу: електроrlний аукцiон на надання в
оренду.

.Щата та час аукцiсl}Iу визIIачаIоться на електронному майданчику.
rlac проведення ayKuioHy встановлюсться електронноIо торгоl]ою
системою автоN{атичIIо вiдповiдно до вимог порядку проведення
електронIIих аукцiонiв.
кiнцевий строк подання заrIви на участь в електронному аукцiонi та
електроIlному аукцiонi iз знIlженням стартовоi цiни встановлIо€,tься
електроIlноIо торговоIо системою для кожного електронного аукцiону
окремо в tTpoMilKKv часу з l9 години 30 хвилtrн до 20 годIlни 30 хвlrлl.tгI
дня, що псреду€ /цIю проведення електронного аукцiоttу,

Умови opeн/]Ir пtайна Строк оренди: 5 poKiB
Стартова орендна плата:
3408,54 rprr (три тисячi чотириста BiciM грн 54 коп.), без урахування
ПДВ - дJIя електронного аукцiону;
1704,27 грн (одrа тисяча ciMcoT чотири rрн27 коп.), без чрахування
пдв - дJIя електронного аукцiоlлу iз зниженням стартовоi цiни
1704,27 грll (одlrrа тисяча ciMcoT чотири грtl27 коп.), без урахуванItя
ПДВ - для електронного аукцiону за методоIu покрокового знижеIIня
gfзрlо]оi ореllдноi пJIати .га подальшого подаIlня цiновлlх l [1IIl1.1

Продовження таблицi

_,га подальшого подаIlня цlновлIх IIропоз



Орендар вiдшкодовуе Ба_гlансоутримувачу витрати пов'язанi зi

сплатою витрат на оIIJIату комунальних послуг, земельного податку
пропорчiйно площi орендованих примiщень, еJIектропостачання,
послуги з прибирання територii та вивiз смiття, охорона територiI
примiщення булiвлi та iH. експлуатацiйнi послуги.
Здiйснення невiд'емних полiпшень можливо тiльки у разi надання
орендодавцем письмовоТ згоди на поточний таJабо капiтальний ремонт
орендованого майна, як це передбачено чиFIним законодаI}ствоtчI.

Орендар здiйснюс страхування об'екту оренди на користь
балансоутримувача.
Оренднi канiкули - не передбаченi

.Щодатковi умови
оренди майна

Перелача
орендованого майна в

суборенду

Iнформаuiя про

умови, на яких
проводиться аукцiон

Продовження таб.llицi

Орендар ма€ праtsо за письмовою згодою орендодавця IIередати в

суборенду орендоване ним майно.
Майно передасться в оренду з правом перелачi в суборенду, за умови
зобов'язання суборендаря та орендаря щодо вiдображенIIя в договорi
суборенди цiльового використання, за яким об'ект буле
використовуватися, а при змiнi на буль-яке iнше використання

субореlrлар повинен повiдоплляти про таку змiну орендаря, а орендар у
свою чергу орендодавця,га балансоутррIмувача.
Орендар може уrшадатлl договiр суборенди лицIе з особамлr, якi
вiдповiдшоть вип{огам cTaTTi 4 Закону.

Особа, яка мае rlaMip в:]я,ILI участь в електронному аукцiонi, сплачуе

реестраltiйний та гараlrтiйний внески для набуття статусу учасника.
Розмiр мiнiма.гlьного кроку пiдвищення стартовоi орендноi плати для:

- аукцiону - 34,09 грн (1%);

Розпriр гарантir"лrrого BIIecKyз 4540,00 грн
Пункmом 58 Поряdкl,переdачi в оренdу dерэюавttо?о mа ко]уlунальноzо

ллайна зазначено, u,1o у 1лазi лiолu сmарmова оренDна lшаmа вuзлlа|!енсl

на пidсmавi балаttсовоi варmосmi об'екmа opeHdu, u4o е нерухол|uu,t

майttом ll,la .цtac вuзttа|lену плоLцу, розмiр zаранпоiйноzо Bltectу
в u з н ач а е m ь с я lлlлJ tx о 1l з ас m о су б ан н я m ако i ф о рму.пtl :

Гв : 5I]пr х 0,|2l|2 х S, де
Гв - розп,riр гарантiйного внеску;
Ппл - про>lситковий пtiHitvtytvt, встановлений для працездатних осiб на 1

сiчня календарного року, в якому здiйснюсться розрахунок;
S - заr,альrrа площа об'скта оренди
Гв: 5 х 2270 х 0,]2 / 12 х 19,00: 2l5б,50 zpH
Прlл lдьому в будь-якому випадку розмiр гарантiйного внеску но може
бути меншип.t, llilK два lIрожиткових MiHiMyMlt, встановлеlti для
працездатних осiб на 1 сi.tня кчrлендарного року, в яI(оNtу здiйснюеться

розрахунок для будь-якttх об'сктiв оренди незалепшо вiд мriсця

розташуваIпя (п. 58 Псlряdку 2270,00 zptt.*2,0 : 4540,00 zрн).
Гарантiйниli вrrесок сгrлачу€ться у термiни ,га в порядку, що визначенi
Регламеr,rтом роботIr електронноi торговоТ системи державне
пiдприсмство <Прозорро.Продажi>.
Розмiр рсестрацiI"Iного внеску: 600,00 грн (заidно Закоrry YKpa|ttu
кПро оренdу dерэrcаыlо?,о mа коl|уlацьLlоlо л,tайна)) реесmрацiйнuй
BllecoK - сулlа коulпliв у розлtiрi 0,] MiHiMaltbHot заробiпlноi' плаmu,

Bcmaшo*лettol' cпlatto,1l tta l сiчня поmочноzо року (б000,00 zpH.*0,] :
б00,00 zpt),
Кiлькiсть KpoKiB аукцiоrlу за методом покрокового зниженltя cTapToBoi

99.l.цтrоТ tT:taTII та подatльшого подан}Iя lдiнових пропозицiй



Продовження таблицi

Вимоги до орендаря Потенцiйний орендар повинен вiдповiдати вимогам до 0соби
орендаря, визначеним статтею 4 Закону Украiни кПро оренду

державного та комунального майно.

,Щокументи, якi
розмiщус (завантажуе)
Учасник в електроннiй

торговiй системi
державного

пiдприемства
кIlрозорро.Пролажi>

лля участi в
еJIектронних торгах з

оренди майна на етапi
подачi закритих цiнових

пропозицiй тобто до
електронного аукцiону)

.Щля участi в аукцiонi потенцiйний орендар мае подати до електронноТ
торговоi системи документи, визначенi статтею 13 Закону Украiни
<Про оренду державного та комунального майна>,
Вiдповiдаrьнiсть за достовiрнiсть поданих документiв несе заявник.

Вимоги до оформлення
документiв, якi повинен

надати Учасник для
участi в електронних
торгах електронноi
торговоi системи

державного
пiдприсlпtства

<Прозорро.Продажi>

!окументи, що подаються учасниками електронних торгiв повиннi
вiдповiдати вимогам, встановленим адмiнiстратором електронноi
торговоi системи дерх(авного пiдприемства <Прозорро.Продажi>.

.Щодаткова iнформацiя ,Що укладення договору ореrrди або в день пiдписаI{ня такого договору
переможець електронного аукцiону зобов' язаний сплатити aBaHcoBlrpi

внесок та забезпечl,вальний депозит, що визначеIri за результатами
аукцiону у розмiрах та порядку, передбачених проектом договору
оренди майна, опублiкованого в оголошеtllli про передачу пtайна в
ореFIду у вiдrrовiдностi до пункту 80 Порядку, на рахунок, зазначений
орендодавцем у проектi такого договору.

РеквiзлIти рахугlltiв Реквiзити paxyHKiB операторiв електронних майданчикiв, вiдкритих
для сплати потенцirlними орендарями гарантiйних ,га ресстрацiйпих
BHecKiB за посиланням на cTopirrKy вебсайта адмiнiстратора, на якiй
зазначенi реквiзити таких paxyHKiB https://prozorro.sale/info/elektronni-
maj danchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

Оператор електронного майданчика здiйснюе перерахування

реестрачiйIIого та (або) гарантiiiного внеску на кtвначел"lсьlti рахунки
за такIIми реквiзитами: в нацiона-пьнiй валпотi:

Одержувач: f]есняtrська районна в MicTi Киевi дерх(авIIа
алмiнiстрацiя

Рахунок Na UA 86820 l 720З.552490380000777 66
Банк одержуDаIIа: ,Щержавна казначейська слух<ба УкраТни, м. KIliB
Код згiдно з е!РПОУ 37415088
Призначення платежу: для перерахування реестрацiйttого та

гараtrтiйного BHeclciB.



Продовження таблицi

ольга МАШКIВСЬкА

Технiчнi реквiзити
оголошення

Перiол мiж аукцiоtlом та аукцiоном iз зниженням стартовоТ цiни,
аукцiоном iз зниженням стартовоi цiни та аукцiоном за методом
покрокового зниження cTapToBoi цiни та подальшого подання цiнових
пропозичiй (20-35 к.rлендарних днiв з дати оприлюднення оголошепня
електронною торговою системою про передачу майна в оренду).
едине посилання на веб-сторiнку адмiнiстратора, на якiй с посилання
в алфавiтному порядку на веб-сторiнки операторiв електронного
майдан.rика, якi мають https://prozorro.sale/info/elektronni+naidanфik_
ets-prozoгroprodazhi-cbd2.

KoHTaKTHi данi (номер
телефону i алреса

елсктронноТ пошти
працiвника

балlансоутримувача для
звернень про

ознайомлення з

об'ектом оренди

.Щоступ для ознайомлення з об'ектом оренди у робочi дri з 08:00 до
16:00 з понедiлка по п'ятницю забезпечуе балансоутримувач КП
кКеруюча компанiя з обслуговування житлового фо"ду .Щеснянського
району м. Киева>

Контактна особа: Сокур Вшlентина .Щмитрiвна
Тел. 067 555 45 52 (0аЦ 546З9 |7.


