
ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження .Щеснянськоi районноi

ОГОЛОШЕННЯ
про проведення електронного аукцiону на надання в оренду

НеЖИТЛОВИХ ПРИМiЩеНЬ, ЩО ЗНаХОДЯТЬся за адресою: вулиця Закревсiко.о lvlrnnn", 19-в.
м. КиiЪ, rrоштовий iндекс 02217,заГалЬною пЛоЩею 18.00 кв. м

Загплыrа irrформачiя

Щесrlянська районна в MicTi Krn€"i ;"p*"r"u чдri,ri.rрчцЦ -*од
едрпоУ 37415088, адреса: проспект Володимира Маяковського, 29,
MicTo Киiв. 02225,тел. (044) 546-20-7l, e-mail: чКчОфuК.пеt

кП <<Керуюча компанiя з обслуговування житлового фонду
Деснянського району м. Кисва>>, код СДРПоу 39605 452, адреса:

Iнформацiя про об'скт ореrIди, rrцо пriстrлr.ься в Перелiку першого тIIпу
Iнформацiя про
об'скт орендLI

об'скт оренди знаходиться за адресою: в),лицГЗ.-р*r.." ПДr-Й
l9-B
м. КиiЪ, iндекс 02217
Загапl,на плош(а: 18,00 кв. м.
Корисна площа: 18,00 кв, м.
Нежитлова споруда, перший поверх.
Тип об'екта: нежитловi припtiщення
вхiд в гlримiщення окремий. Стiни, фундаплент. перекриl'я в
задовi-шьнОму cTatli, фiзпчниЙ знос вiдповiдае TepMiHy експлуатаllii
будiвлi.
Технiчнлтрi cTatl об'еrсга задовiльний, потребуе реNIоIIтних робiг з
пiдк.lrrо,rеrlня до Nlереж електропостачання, водопостаLIання та
кана-тtiзацii. об'ект оренди не N{ае окреN{их особових paxyHKiB,
вiдкрlлтих постача,lIы{иками комунальн}Iх посл)/г.
поверховий план та фотографiчнi зображення об'екта додаються в
oKpeNIoMy фаiiлi в Еl'С.
В податковiй зас,гавi IIе пе
Залишкова баэlатIсова BapTicTb станом *ru ЗО.t 1.202l - з22915,12

грн. 12 коп.) гргr без

TpLIcTa грIт. 00 Kclrr.)

(Триста двадця.l-ь двi трlсячi дев'ятсот п'ятнадцять

без

пдв.
Первiсlrа _ з23300,00 (Т'lэиста двадцять три тtrсячi

Орендодавець

Балансоутримувач

BapTicTb об'екr,а
оренди

IrIформацiя про
наявrliсть рiшень про

проведення
iнвестлtцil"лного

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

гliдлягае приватIlзаrlii
Iнформацiя про

об'еIст IIс вкдочениii до перелiку ьлайна, Й пiдлягас приватизацii.



Продовження таблицi

отримання
балансоутримувачем
погодження органу

упDавлiння
Пропонований строк

оренди та графiк
використання об'екта

Не бiльше 5 poKiB

Iнформачiя про те, що
об'ектом оренди с

пам'ятка культурноi
спадщини, щолiно
виявлениr1 об'ект

культурноi спадщиrlи
чи його частина

Об'ект оренди не вiдноситься до пам'яток куJIьтурноi спадщиlrи,
щойttо виявлоних об'ектiв культурноi спадшини

Iнформацiя про
цiльове призначення

об'екта оренди

об'скт оренди вiдповiдно до Порядку можливо використовувати за
будь-яким цiльовим призначенням на розсуд орендаря, oKpiM
наступних видiв дiяльностi:
- розмiщення торговельних об'сктiв з продажу zulкогольних та/або
тютIоноtsих виробiв;
- розмiщення кафе, барiв, закусочних, буфетiв, кафетерiiЪ, pecTopaHiB,
закладiв ресторанного господарства з постачання страв,
приготовлених цеIlтра-lliзовано, для споживання в iнших мiсцях, що
здiIlснюють продаж ToBapiB пiдакцизноi групи;
- розмiщення хостелiв;
- розмiщення суб'ектiв господарювання, що
утримання TBap}IH.

надаIоть послуги з

Проект договору .Щодаеться до оголошення про проведення електронного аукцiону на
надання в оренду нежитлових примiщень

Iнформацiя про аукцiоlI
Iнформацiя про

аукцiон
Електроtтний аlкцiон вiдбуваеться в електроннiй торговiй системi
державне пiдприемство кПрозорро.Продажi> через авторизованi
електроннi маЁ,lдан чики.
спосiб гIроRедення аукцiону: електронIrий аукцiон на надання в
оренду.

.Щата та час аукцiону визначаIоться на електронIIому майданчику.
Час lIроведення аукцiону встаIIовлIосться електронною торговою
системою автоNlатично вiдповiдно до вимог порядку проведення
електронних аукцiоrIiв.
кiнцевирi строк подання зtulви на участь в електронноNIу аукцiонi та
електронному аукцiонi iз зниженIIям стартовоТ цiни встановлIосться
електронною торговоIо сIIстемою для кожного електронного аукцiогtу
окремо в промiжку часУ з l9 голини 30 хвилин до 20 годIIIIи 30 хвltлин
дня, щ0 передус дFIIо llровелеIIня електронного аукцiону.

UTpoK орснди: 5 poKtB
Стартова орендна плата:
з229.15 грп (Tplt тисячi двiстi двадцять дев'ять грп l5 коп.), без
урахуваIIня lТЩВ - для слектронного аукцiону;
1б14,58 грн (одIrа тисяlIа шiстсот чотирнадцять грIl 58 rсоп.), без
урахуваlIня П/{В - для електронного аукцiону iз зних<енlrялл cTapToBoi
цiни

Умови оренди майна



Продовження таблицi

зниження cTapToBoi орендноl плати та подiш шого поданнf, цiновихпропозицiй
!одатковi умови

оренди майна
орендар вiдшкодовуе Балlансоутримувачу витрати пов'язанi зi
сплатою витрат на оплату комунirльних послуг, земельного податку
пропорцiйно площi орендованих примiщень, електропостачання,
послуги з прчбирання територii та вивiз смiття, охорона територii
примiщення будiвлi та iH. експлуатацiйнi послуги.
здiйсненIrя невiд'емних полiпшень можливо тiльки у разi надання
орендодавцем llисьмовоi згоди на поточний та/або капiiалlьний ремонторенловаIrого майна, як це передбачено чиннI{м законодавство'r.
орендар здiйснюе страхування об'екту оренди на користь
балансоутриIчIувача.
Оренднi канiкули - не передбаченi.

Передача
орендованого майна в

суборенду майно передаеться в ореIIду з правом передачi в суборенду, за умовизобов'язаНня суборендарrI та орендаря щЪдо 
"iдоОрuжЪння 

R договорiсуборенди цiльового вIlкористання, за яким об'ект будa
використовуватися, а прII змiнi на будь-яке iнше використанIlя
суборендар II.BI,III.II повiдомлЯти прО тску зtчtitlу орендаря, а орендар усвою чергу орендодавця та бшrансоутримувача.
Орендар мох(е укJIадати логовiр суборенди лише з особами, якi
вiдповiдають вIлмогам статгi 4 Закону.

Iнформацiя про
умови, на яких

проводиться аукцiон

особа, яка мас HaMip взяти участь в електронному uу*цiоri 
"о*.rу.реестрацi iiний та гарантiйниI-I внески лп",rаЪуr-r." .iury. y учасtIика.

Розмiр мiнiмального кроку пiдвищення старт воi орендноi плати для:- аукцiону -32,29 грн (1%);
Розпriр гарантiлiIrого внеску: 4540,00 грн
Пункmом 58 ГIоряDку паре.dачi в opeHdy dерэtсавноZо lпа кол|унаJlьноzо
майна зазначено, tцо у разi *олu спlарmова opeHdHa rlлаl,lа вllзначена
tta пidсmавi балансовсll' всlрtпосmi об'скlпа opeHdtt, ulо е Hepyxo^чlt^4
tиcttiнoлt п10 лlас вчзначеtlу пцоLцу, розлtiр zapшtmitiltori- ut,""ny
вuзн ачаепхься Lltляхомl засm осування mакоi. форлlyлu ;

Гв:5IIм x0,12112 х S, ле
Гв - розплiр гарант,iйного внеску;
Пм - прох<итковирi плiпiмум. встановлений для працездатIrих осiб на 1
сiчtrя кiшецдарного року, R якому здiйснtостu.п pb.pu*}.Hoк;
S - зага-льна пJIоtца об'екта оренди
Гв: 5 х 2270 х 0.12 / t2 х ]8,00: 2043,00 zрн
при цьоп,rу в буль-яrсому випадку розшriр гарантiйного внеску не може
бути меtrшlлм, ttiя< два проIйткових плiнiмуми, встановлеIri для
працезлатших осiб rla 1 сi.lня калеIrдарIIого року, в яко]\{у здiйснюсться
розрахуIIок лJlя бl,дь-яtслlх об'сктiв оренди незалежIlо вiд мiсця
розтаIпувапня (п. 58 ГIоряdку 2270,00 zpH.*2,0 : 454(),00 zрн),
ГараIrтiйrlиii внесоК спJIаLIустьСя у термiНи та В порядку, tцо визна.rенi
РегламетlтопЛ роботИ е:rектронноi торговоi сис'еNlи держа]]Irе
пiдприспrство <Прозорро.Продалсi>.
Розпliр ресстрацiilllого вIIеску: 600,00 грн (заidru о Заtсоrry Y'Kpaii,ttl
оПро opeHdy dерэюавноZо mа кол4уItалыtоzсl лtайttа)) рееспlрацiйltuйвнесок - суLlоJсо!!ц_!2J_!9уJр!-0r_!_Цttiлlаlьноl. заробilцlр!. llJlalnu,



Iфодовження таблицi

Вимоги до орсндаря rlurtrнцlинии орендар повинен вiдповiдати вимогам до особи
орендаря, визначеним статтею 4 Закону Украiъи <про оренду
державного та KoMyIIальнoгo майнa>.

пlдприсмства

дJ, Jчсl,Ull Б аукцrонl потеIIцlЙниЙ орендар мае подати до електронноi
торговоi систе]чIлI документIt. визначенi статгеlо 13 Закону Украiни
Ilpo оренду державного та комунzUIьного майна>.
вiдповiдапьнiсть за лостовiрнiсть поданих докумеrrтiв несе заrIвник.

вимоги до оформлеllня
документiв, якi повинен

Ilадати Учасrtик для
y.racTi в електронних
торгах слектронноi
торговоТ системи

державного
пiдприешtства

кПрозорро.Продокi>

!окументи, Iцо trодаються учас"и*а
вiдповiдатlл в}IмогаNI, встановлениN{ адмiнiЙраторопл електронноi
торговоТ системи державного пiдприемства кПроЪорро.Продажi>i.

/[одаткова iнформацiя Що укладення догово
переп,Iожець електронного аукцiон
внесок та забезпечувальппй депоз
аукцiону у розмiрах та порядку,
оренди пtайна, опублiковаIIого в
оренду у вiдповiдностi ло путtкту 8
орендодавцем у проектi такого дог

для сплати потенцiйпIIми орендар
BHecKiB за посиланням на cTopiHK
зазначеrтi реквiзlлтtr таких paxyHKiB
rпаj danchi ki-ets-prozorroprodazhi-cb

Оператор електронного п,tайд

ресстрацiйного та (або) гараlIтiйно
за такими реквiзиташtlл: в наrliональ

Одержувач : .Щесняпська райоttна
адмiнiстрацiя

PaxyHolt J\9 UA 86820l720З55249
Банк одержуваLlа: Щержавтlа казн
Код згiдно з С/]РПоУ 37415088 |

ПрлIзначення платежу: для перерахуваItrIя ре€страrцil-rного та
гараtrтiIlного BlrecKiB.

Реквiзлtти paxyHKiB



Продовження таблицi

ольга МАIIПOВСЬIG

Технiчнi реквiзити
оголошення

Перiод мiж аукцiоном та аукцiоном iз зниженням стартовоi цiни,аукцiоном iз зниженням стартовоi цiни та аукцiоно, ,u методом
IrUкрокового зниження стартовоТ цiни,та подilльшого подання цiновихпропозицiй (20-35 календарних днiв з дати оприлюднення оголошенняелектронною торговою системою про передачу майна в оренду).
едине посилання на веб-сторiнку Йriпi.rрu.Ьрu, lru 

"*lй 
е посилання

майданчлtка, якi мають

KoHTaKTHi ланi (номер
телефону i адре"а

електронноi пошти
працiвника

балансоутримувача для
звернень про

ознайомлення з
об'ектом оренди

<Керуюча компанiя з обслуговування житлового ,Ро"лJ fr#;;-;;;
району м. Киева>

Контактна особа: Сокур Валентина.Щмитрiвна
Тел. 0б7 555 45 52; Ра\ 546 Зg l7.



ЗАТВЕРДКЕНО

Розпорядження,Щеснянськоi районноi

ОГОЛОШЕННЯ
про проведення електронного аукцiону на надання в оренду

НеЖИТЛОВИХ ПРИМiЩеНЬ, ЩО ЗНаходяться за адресою: вулиця ЗакревЙко.Ь Mrnon и. 49l|,
м. Киiв, поштовий iндекс О2222,загальною площею)2,00 nu. TuI

Загальна iнформацiя

\-rрtrнлUлаtsець лесняIrська районна в MicTi Киевi державна адмilliстрацiя, код
€дрпоУ 37415088, адреса: lrроспект Володимира Маяковського, 29,
MicTo КиiЪ, 02225, тел. (044) 546-20-7l, e-mail: vkvO9@ukr,net

БшlаIrсоутримувач Кll <Керуюча компанiЯ з обслугОвування житлового фонду
Щесняrrського району м. Ки€ва>>, код еДрПоу з9605452, адреса:
вул. Миколи Закревського, буд, 15, м. Киiв, irrдекс 022|],,.n. (О++1
546 39 17, e-mail: vdsokur@Ukr.net: оrепdа'I бОrlkr net

Iнформацiя про об'скт орендII, що мiститься в Перелiкч першого тиtIY
Iнформацiя про
об'ект оренди

Об'скт оренди зtIаходиться за адресою:
49/|
м. КиiЪ, iндекс 02222
Зага-пьна площа: 22,ОО кв. м.
Корисна площа: 22p0 кв. м.
Неrкитлова споруда, перший поверх,
Тип об'скта: нежитловi примiцення

вулиця Закревсьltого Миколлr,

вхiд в приплiщення окремий. Стiни, фчндаллент, rIерекри,гтя в
задовiльнОму cTaHi, фiзичниЙ знос вiдповiлае TepпtiHy експлуатапiТ
будiвлi.
Теюti,lниЙ стап об'€Кта задовiЛьний, потребуе ремоIIтних робiт з
пiдключення до Ivlepeж електропостатIання, водо]]остачаIIrIя та
каншriзацii. об'скт ореrIдрI не ма€ окреIIих особовлIх paxyl'KiB,
вiдкритlлх постачальниками комунальних посJryг.
поверховиI"{ план та фотографiчнi зобратсепня об'екта додаються в
окреN{ому фаiiлi в ЕТС.
в податковili заставi не пепебчпяс

BapтicTb об'екта
оренди

Iнформаlдiя про
наявнiсть рiшень про

проведення
iнвестицiйного

конкурсу або rrpo
вклIоченIlя об'екта до
перелiку майна, що

пiдлягае rrриватизаlliТ

Зшlишкова бапансова BapTicTb сrано, на
(Триста дев'яttосто чотрIри тисячi шiсr,сот
58 коп.) грrr без ПДВ.

з0.1 1.202l _ з94679,58
сiмлесят дев'ять грн.

ПервiсrIа - з95150,00 ('Гриста дев'яносто Il'ять тllсяII сто п'ятдесят
грн._!:О_д9п.) грн без IIДВ
об'ект не вплю.rен"й, .* 

'р-iйr--Г.uчiт]--

Irrформацiя про



1-Iродовження таблицi

отримання
балансоутримувачем
погоджеЕIIя органу

управлiння
Не бiльше 5 poKiBПропонований строк

оренди та графiк
використання об'екта
Iнформацi" rроl", що

об'ектошI оренди с
пам'ятка культурноi
спадщинII, щойно
виявлений об'ект

культурноТ спадщиlIи
чи його частина

Об'ект ореIIд
щойно виявлених об'ектiв культурноl спадщини

. 
Iнформацiя про

цlльове призначення
об'екта оренди

об'ектор."д@
будь-яким цiльовим призначенням
наступних видiв дiяльностi:
- розмiщенIIя торговеJIьних об'сктiв з
тютюнових виробiв;

можливо використовувати за
на розсуд оренларя, oKpiM

продажу алкогольних та./або

- розмiiцення кафе, барiв. закусочних, буфетiв, кафетерiiЪ, pecTopaHiB,закладiв ресторанного господарства з постачання страв.приготовJIених центра_гriзовано, для споживання в iншрtх мiсцях, щоздil'лснюють продах( ToBapiB п iдакцизноi групи ;
- розп,tiщення хостелiв;
- розпtiшення суб'сктiв господарIовання, що надають послуги з
утримання твариII.

Проект договору електронного аукцiону нанадання в
lошення про проведення
нежитJIових ппрlтrлi r r..-.

Iнформацiя про
аукцiоrt

Iнформацiя про аукцiон
Електронн"й r" ор.о"й с"стелriдержавIrе пiдприемство <Прозо
електроннi малiданчрtlси.
Спосiб проведенFIя аукцiону: еJI
орен,цу.

Щата та час аукцiон), визrIачаIотьсяllac проведення аукцiону встано
системою автоматичIIо вiдповiдн
eлeкTpolrнltx аукцiонiв.
Кiнцевий строк подання зzulви IIа у
електроIIIIому аукцiоrIi iз зниженн
електронною торгоtsоIо сIIстемою д
oкpel\{o в пролtiiкку часу з 19 години
Дня, Що перед)/е дню проведення ел

Умови оренди MarfHa



Продовження таблицi

от сlмдесят три грн 40 коп.), без
го аукцiону за методом покрокового
и та подttльшого подання цiнових

Щодатковi умови
оренди майна

\,,рýtlлilр IJlлшкодову€ Ьалансоугримувачу витрати пов'язанi зiсплатою витрат на оплату комунЕrльних послуг, земельного податкупропорцiйно площi орендованих примiщень, електропостачання,
послугИ з прИбирання територiiта вивiз смiття, охорона територii
1Рlмiщення будiвлi та iH, експлуатацiйнi послуги.
здiйснення невiд'емних по.пiп-"rr" можливо тiльки v разi надання
орендодавцеIu письмовоi згоди на поточний та/або капiта_rrьний ремонт

, як це передбачено чинним закоIIодавством.
страхування об'скту оренди на користь

Оренднi канiкули - не передбаченi,

Передача
орендованого майна в

суборенду

чр9f,л4р мае uраво за письмовою згодою орендодавця передати всуборенду орендоване ним пrайно.
майно передаеться в оренду з правом перелачi в суборенду, за умовизобов'язаНня субореНдаря та орендаря щодо вiдображЪння в договорiсуборенди цiльового використання' за якиNI об'ект бУдa
використовуватLIся, а при зпriнi на будь-яке iнше викорIIстання
суборендар повиtIен повiдомляти IIро таку змiну орендаря, а орендар усвою чергу ореI{додавцrI та балансоутримувача.
Орендар може укладати договiр суборенди лIIIпе з особами, якi
вiдповiдаrоть вимогам cTaTTi 4 Закону.

Iнформацiя про
умови, на яких

проводиться аукцiоtl

Особа, яка мае HaMip взяти
реестрацiйний та гарантiriний внеск
Розмiр мiнiма_пьного кроку пiдвище- аукчiоrry -З9,4'| грн (1%);
Розмiр гарантiйrrого вIIеску z 4540,
Пул-tкtпсlлt 58 ПоряОку переdачi в ор
цlайлtа зсlзл!а|lсно, tцо у разi ко.цч с
,ta пidсmавi (lcutaHcoBoi варmосплi
лцайном пlа f,,rae ыышчеllу lLцо
?uзлl ач а еmь ся tttлLY о.44 з асmо сr,в a\ll я
lв: 5Пм x0,12112 х S, де
lB - розмiр гарантiйного внеску;
1м - прохtитlсовий lliHiMyM, встано
:iчня ка-гlеllдарного року, в якому зд
] - загальна площа об'екта оренди
-в : 5 х 2270 х ().]2 / ]2 х 22,00 : 24
1plr цьому в будь-якому випадку ро
iути метrrпипл, HilK два прохftткових
Iрацездатних осiб па 1 сi.пrя к€lленд
)озрахунок /1.1rя б5ць-яких об'сктiв о
)оз,IашуваIIrlя (tl. 58 Поряdt<у 2270,0
ГараптiйниI'I вIIесок сплачу€ться у т)еглап(ентом роботи електронно
tiдприемс гво кПрозорро.ГIродажi>.
'озмiр реестрацiйного вIIеску: 6
Про opettdy dерэrcавLlоzо mcl к
несок - cylyla кошmir; у розл,tiрi 0,



Продовження таблицi

всmановленоi' сmано,|t на ] сiчня поrпочltоZо року (б000,00 Ф**0,r
б00,00 ерн),
Кiлькiсть KpoKiB аУкцiону за методом покрокового зниження cTapToBot
орендноi плати та подаJIьшого подання цiнових пропозицi й - 99.

орендаря, визначениNf статтею 4 Закону Украiни кпро оренду
державного та комунaшьного плайнa>.

Вимоги до орендаря

пiдприемства
<Прозорро.Продопiu

для y.racTi в
електронних торгах з
орецди майна на етапi

подачi закритих цiнових
пропозицiй тобто до

електронного аукцiону)

/_{ля участt в аукцiонi потенцiЙний орендар мае податIл до електронтlоi
торговоi системи докумеIrти, визначенi статтею 13 Закону УкраiiIи
кпро оренду державного та комунt}льного майнa>.
вiдповiдальнiсть за достовiрlliсть поданих докуN{ентiв несе заявник.

,Щокументи, шIо под
вiдповiдати вIIьIогаNI, встаtIовле
торговоi систеIuи державIIого пiдпр

перемох(ець електронного аукцiон
BIlecoK та забезпечувальний депоз
ayKIlioHy у розпliрах та порядку,
орендIr майна, опублiковаIIого в о
оренду у вiдповiлностi ло пlтlкту 8
орендодавцем у проектi такого договору. 

I

Вимоги до офорьл:IеIIня
докумеttтiв, якi повипеrr

надати УчаснIлк для
участi в електронних
торгах електронноi
торговоi системи

державного
пiдприемства

<Прозорро.Пролатсi>

.Щодаткова iнtРормацiя

PeKBi:lltTlt paxyHKiB l"*tз"r" p*r*t"-""p"r"pb
для сплати потенцiйними орендар
BHecKiB за посиланням на cTopiHK
зазначенi реквiзитlt TaIФIx paxyHKiB
rnaj danchiki -ets -рrоzоrrорrоdаzhi -cbd

Оператор електронного малiд
ресстрацiйного та (або) гарантiйно
за такимII реквiзитами: в паrliона-пьнiй ва_tlютi: l

одержува,l: Щесtrянська районна в lticTi Кисвi державIIа lадп,liнiстрачiя 
i

Рахунок }ф UA 868201 720355249 )3800007776б l

БаIrк одержувача: /{eprKaBHa казн tчейська служба УкраiЪи, пл. Киiъ l
Код згiдно з С.ЩРПоУ 37415088 

l

призначення платежу: для перерахуваII.Iя ресстрацiйного та 
lгарантiйного BrrecKiB. l



Продовження таблицi

Технiчнi реквiзити
оголошення

Перiод мiж аукцiоном та аук[Б"о, Ь
аукцiоном iз зниженням стартовоi цiни та аукцiоном за методом
покрокового зниження стартовоi цiни та подttльшого подання lдiновихпропозицiй (20-35 календарних днiв з дати оприлюднення оголошення
електронною торговою системою про перодачу майна в оренду).
едине посилilння на веб-сторiнку алмiнiстраrьрu, ,ru якiй е посилання

,pi"*", о';;;;й^,;;;;;;;;;;
майдан.rика, якi мають
ets-prozorroprodazhi-cbd2.

Плл_,,- --- л:--л- 
-

Коптактнi данi (номер
телефону i адреса

електронноi пошти
працiвника

балансоутримувача для
звернень про

ознайомлення з
об'сктолr оренди

/ччwrJrl лJ, U5наиUмJIсння з оо'ектом оренди у робочi днi з 08:00 до16:00 з понедiлка по п'ятницю забезпечус 
"ОЬчr.оуrримувач 

КП<Керуюча копrrтаrriя з обслуговування житлового фонду f[еснянського
району м. Киева>

Контактна о со ба : Сокур Ва_пентина,.Щпrитрiвна
]'ел. 067 555 45 52; QаЦ 546 З9 |7,

Керiвrrик апарату Ольга МАШкIВСЬкА



ЗАТВЕРДЖЕНО

ОГОЛОШЕННЯ
про проведеннЯ елсктронIIого аукцiону на надання в орсндунежитлових примiщень, Iцо знаходятьс] 

]о чдр"сою: вулиця Кубаriськоi' УкраiЪи, 17,м. КиiЪ, поштовий iндекс 02156..u.urrorro'o ппощ.о l5.00 кв. пл

кП <Керуlоча компitltiя з обслуго"уоч* 
-rr-*Бо-Го"дуЩесllяrIського райоtIу NI. Кисва>>, код еДРПоу 39605452, адреЙ:

:{a _Nlчlоли Закревського, буд, 15, м. КиiЪ, iндекс 02;i;,-;r;Й
5 46 

.3 9 1 7, с -mai l : "чds.фцдОцkд щt ; orend а l б Ca)ul<r. net.
Iнфорпrлrцiя

-Т,tqlорп,iацИ 
про Оrб'ект ореllдrr ,пп*пд"r-о." ,u олр.со., 

"yrirru 
r(yOa.lbKoi И,раiйоб'ект оренлII |7

м. Krri)з. itlдtекс 02l56
Заг&пr,на плоlца: 15,00 кв, м.
Kopltclta площа: l5,00 кв. ;rr.

Не;клrг:lова споруда, перllrttй lroвep

Вар,гiсть об'екта
оренди

Iнформацiя про
rrаявнiсть рiшень lrpo

проведеIлня
iнвес,глtцiйного

конкурсу або про
вкJIIочеIIня об'скта 21о

пере.пitсу Maiitta. rцсr

Kopltclta площа: l5,00 кв. ;rr.

Не;клrг:lова споруда, перllrttй lroвep
l'ип оС{'скта: не)кItтловi примiщенн
Вхi.ц в IIрлrмiщення окремlлй.
задовiлr,ltопr1, cr:aHi, фiзlIчний зно
будiплi,
Textti,пtпil стан об'екта задовiлl,
tliдк.luоченllя ло NIepe)K електр
Iiаlrа-пiзецii. Об'скт. ореtIд}I не
вiдцкрtл,гих постачаJIыIItкаNIlI
IroBepxoBl{IYt п.лаlr та фсlтог
oкpe\Io\{y фаl'lлтi в ЕТС.

(Двiс,гi шiстдесят дев'я,.tъ тIIсяч ле
без П/lВ.
Первiсlrа -. 269420,0О (l]BicTi rui

Орендодавець

Ба_гrансоутримувач

Iнфорптirrlirr про

Загалt tlа iпфорrrrацiя

Щесняrlська раI"rопrrо u Micri-K".Ы
:*::,9I ,111rл9rr, 

:1, _uP9"_l.", во"о.й,,|Ъ; й;;;;;;;;, Ъ;,
пlicTo КиiЪ, 02225,тсл. 1u44) s46-2о-,lt,е-mаil:,пКчОЯбuК..пеt

Нс llс,,требус



Пропонований строк
оренди та графiк

використання об'€кта

ОТРИI\IаННЯ

б а-пансо утрим ув аче]чI

пOгодження органу
iння

Iнфорплацiя про те, що
об'ектом орепди с

пам'ятка культурноТ
спадщиIlи, щойно
вияв.тlеrrий об'€кт

культурноi спадцщrtни
чи його частина

. 
Iнформацiя tlpo

цlJIьоtsе прIлзначення
об'екта орендLI

IIpoeKT /Iоговору

Iпформацiя про
аукцiоrr

Не бiльше 5 poKiB

об'скт оренди не вiдносиr".о до.rй

продовх<енtlя таблицi

яток культурноi спалIцини,
спадщиrIищоЙIIо ]]ияв,,Iенr.lх об'сктiв ttультчрноi

Об'ект ореIJдIr вiдповiдпt, до Пор"л,.у
будъ-яким rliльовим i]ризначенням

можливо використовувати за
на розсУД ореI{даря, oKlriM

з продажу аJIкогольних .га./або

кафетерiТв, ресторан iB,
постаr{АLlня 0траD,
в ittmtrx мiсtlях, пдо

наступIIих влlдiв дIiялыtостi:
- розмiщеIIня торговельнIIх
тIотюновIIх влrробiв;
- розмiщенtlя кафе. барiв, зак},сочIлих, буфетiв,
закладiв рес],ораIrI{ого господарства з
прIIготовлени;{ цеIIтраriзовано, лля споживаtIня
здiiiс;llоlоть гlродапi,говарiв пiлакцлtзноi груплr;
- розлriщеrrня xocTe:tiB;
- розпtiщепня суб'ектiв господарювання, що IIадають послугIr
утрипIаIIIIя,гRариII.

ореlrду.
.Щата та час аl,кцiону IJизIiачаrоться на електропному шrаiiдагl.rику.
Час IтDоRедеfi!'я ауlсцiону, вс'ановлIоеться електронною торговоIо
системоIО автоNrат}IчIlО Bi]ttloBiдllo до ВИr\lо1, поряllк), проведенпя
елеIffронIl их аlтсцiоtli tl.
KirrцeBlrii ст,рок поцанIш заявLI на участЬ в e-TIeKTpcHHoA{y аукцiонi та
електронIlоltlу аукцiсlнi iз зпиженням стартовоi цirlи встановлIосться
елек,tроIlноIо торгоl]оIо сlIсте]\{ою для кожllог(' слсктронtIого al,KrJioHy
OI(PёI\IO П ПРОrtiХtКУ ЧаС}'з 19 годиrrli ?0 хпrттrттlr пп ?О.,,,.,,,,,, 2П.,,,-----,-
дItя, U]о r.Iерgдус дlIю lIроведення ел

Urрок оl)еIrд{и: 5 poKiB
Стар,гова ореItдна плата:
2690,99 грн (лвi тlлсячi цliс.гсот дев'
урахуванIrя ПЩIJ - длrI електронног
1345.-50 грlr (олна тисяIтатриста со
)/рахyваrrБя ГIl{В - J(jtrl с.IlектроIIног
цilIl.t.

ЛДД др_ц_l,qццiu тllсяча

YMoBll ореIIлII rrap]lta

.Г{одасться до оl,олоше lIнл IlI)o проведення електроrrr.,rБ'-uупiц-rу й
надаL IIя р оре Irду IIe)Ic{ тловIrх пDлtмiшень

Illфсрпrацiя прсl аукrдiон
Елекrронниli аукlдiоп вiдбува.ru* u ЪпЪпф-ойгБрййcй;й
держзвI{е гti;llrрлlсмс,гво кIIрозсlрtrlо.IIродцаlсi> через ав,гор1,1зсlв;tнi
елек,Iрон}Ii п,rайдеltч1.1к1,1.



,Щодатковi умови
оренди майна

Передача
орендованого майна в

суборенду

Iнформацiя про
умови, на яких

проволиться аукцiон

Продовlкення r.аблицi

урахуваI{ня ПДЪ -- для еJaейБIнOго uупцiБ"у за методЪпп покрокового
зЕиження oтapToBoi ореtlдноi плати та подiul шоr.о подання цiновихпропозицitI

орендар вiдшкодовус Бапансоутриrу"аф витрати пов'язанi зi
сплатою витрат на оплагу комунаJIьних послуг, земельного податку
пропорцiйно площi орендованих примiщень, електропостачання,
ПОСЛУГИ З прибиран охорона теритсlрii
примiщеlttlя будiвлiта
Здiйснепня невiд'елtlrих и у разi надання
орендолаВЦ€М ПIIСIlМовоi :зго.lдИ IIа потоLIнИй, та/або капir.а-rrьний ремонторендоваIIого майна, як це передбачено чинним закоIIолавством.
ореrrдар злiйснюе страхування об'скту оренди IJa користь
балаrtсоутримувача.
Орендrri канiку.пи - не передбаченi,

майно передасться в орепду з правом передачi в суборенду, за уNIовизобов'язаНня субореtIдарЯ та орендаР" ,цЬдО вiлобраЙIIня в логоворiсуборелlди цi.ltьового використання' за яки\{ об'ект бl'д"
викорI{стоIiуватI{ся, а гIри змiнi на буль-яке iнше використання
суборендар п.BI,III.IJ Itовiдомляти про такl,змilrу орендilря, а орендар ),свою чсргу ореплодавця та бшtансоррлIмуваrrа.
Орендар ýIоже уrfiадатII логовiр субореrr;цl,r JIише з особами, якi
вiдповiдаtоть I}иNrогап{ cTaTтi 4 Закону.

Розlrliр гпрпllтiйпого внеску: 4540,00 грн
Пунлополt 58 Поряdку переdачi в оренdу Оерuсавно2о пlа к()]и.уrtапьltоZо
лtайна зазлlаLlеIlо1 tцо у, разi liо.пu сmарmовсl clpeHdHa rulшпа вuзttаченtl
lla пiOсmqвi бctltattcoB<lI Ba|эlttclcmi об'екmа ipettdu, Ll,1O с llepyx()^,tllл4
Matiltoлt mа маС вtlзлtачеttУ пJtоu|у, розл:ф zapaltttliiпtoro- ur,rr*1,
вuзI lачаеm ься LuJtrlxол| зас пl осуванllя lr,,ако| фopivtyлtt :
Гв : _5Пм х 0,|2112 х S, де
I'B - розпriр гараrtтiйlrого tsнеску;
Пм - прожрtтковий Mirtil,TyM. IJстановлений для праLIездатних осiб на l
сiчнЯ каJIендарIIого року, в якоNIУ здiйснiосТ""" pbrpu*jnon ;
S - загальrrа плоtца об'екта оренди
Гв =. 5 х 2270 х 0.12 / ]2 х ]5,00 : I702,50 zplt
При църму в будь-якошt1, витtалку розмiр t.аllаttтiйного вIIсску не мо}кс
бутIt пrсlпrulrм, ltilK два прожIIтко]]IIх мiнiлtlми, встановленi для
працездатнлтх осiб lta l сiчlrя кшIен/IарIIого p,JR)., в якоfil\/:iдiйсilrосться
розра)i.уtlоIi JIлrl будь-яtслtх об"ектiв орендрI tlе:Jалежно Bi,:( лliсця
розташуваIII{я zptt.*2,0 : 4540,00 zрф.
Гарантiйниiл вРсгламентом O^':'j:J.1,:.,nol:{:I' 

'UoторгOвоl системи
пiлприсплство <Прозорро.ГIродахсi>,
РозпriР ресс,грацiiitlогО вIIеск},: 600,00 грrт (заidи о Закоttу YKpai}tttкПро opell,)y dерэlсавrюzо l11a ком)цtа.пыtоzс,l .ц,'айltа> ре€спц)аtlitlнuй

визt-tачегli

.llержаRнс

в н е (, о,r_:::I,llцJg lл!ц!!_ yr о з!1 i р i О, t м П l М щфцtЦ_ttцltцu,



Продовження таблицi

всmановленоi' сmаноJи на ] сiчня поmочно?о року (бOOТйа;йJ :
б00,00 zрн).
Кiлькiсть KpoKiB аукцiону за методом покрокового зниження cTapToBoi
ОРеНДНОi ПЛаТИ Та ПОДальшого попянно ,rir.ror"l. ппппл.,,,,jу, пп

Вимоги до орендаря rrчlwпцlлtlлll uр9нлар повинен вtдповiдати вимогам До особиорендаря, визначеним статтею 4 Закону Украiни <про оренду
державного та комунального майно.

Щок5rментlr, якi
розмiщус (завантажуе)
Учасник в електроннiй

торговiл"t системi
державного

пiдприемства
<Прозорро.Продажi>

Ё\Jlл J,1.1U-tl, IJ аукцrонl потенцlЙниЙ орендар мас подати до електронноТторговоi системи документи, визначенi статтею 13 Закону Украirrи
1Тро оренду державного та комунitльного майна>.
вiдповiда_пьrtiсть за достовiрнiсiь поданих документiв несе заrIвнLtк.

вимоги до оформлення
документiв, якi повинен

надати Учасник для
участi в електронних
торгах електронноi
торговоi системи

державного
пiдприемства

<Прозорро.Прода*iu

щокументи, що подаються учасн"ками
вiдповiдати вIлмогztм, встаIIовленIIм адмiнiстратором електронrIоi
торговоi систел(и державного пiдприемства <ПроЪоррЪ.Прода*iu.

додаткова iнформацiя Що укладешIя логов
переможець електропного аукцiон
внесок та забезпечувzurьний депозит, що визначенi за результатамиаукцiоrrу у розмiрах та порядку, передбачеrIих .rро.*rЪr'оо.о"п|у
оренди майна, опублiковапого в оголошеннi про п.р.дu"у майна в
оренду у вiдповiдностi до пункту 80 Порядку, 

"u 
pu*ynoK, зазначеrtий

орендодавцем у проектi такого договору.

для сплати потенцiIiниN{II орендарями гарантiлiних та ресстрацiйнrrхBHecKiB за посиланням на сторirrку вебсаiта адмiнiстратора, на якili
зазнаT енi реlсвiзltти ,гаких paxyHKiB https:фrozorro.sale7info7eleltronni-
rnaj danchiki-o ts-prozolToprodazhi-cbct2.

оператор електроIrного пtалiданчика здiйснюе перерахуваIIня
реестрацiйIIого та (або) гараrtтiйного внеску на кz}значеliсьП pu*yr*"
за такими реквiзитами: в rrацiональнiй валютi:

одерхсувач: ffесняlrська районtrа в MicTi Киевi державна
адмiнiстрацiя

Рахlнок ]ф UA 8б820l720З55249038 00ОО77766
Банк одержувача: f]epжaBlra кiвначейська служба УкраiЪи, м. Киiв
Код згiдно з СЩРllоУ 374l5088

Призначення платежу: для перерахування ре€страцiйногtl та
гараптiйного BHecKiB 

]

Реквiзити paxyrrKiB



продовження таблицi

Технiчнi реквiзитIr
оголошення

Перiод мiж
аукцiоном i
покрокового зния(ення cTapToBoi цiни та подальшого подання цiновихпропозицiй (20-35 каJIендарнлrх днiв з дати оприлюднення оголошення
електронною торговою системою про передачу майна в оренду).
едине посилання на веб-сторiнку адмiнiстраrЬрu, 

"u "*it . посилання

майданчика, якi мають
ets-prozorropro dazh i -cbd2.
_-_...._-
, t лл-, ,'-KoHTaKTHi данi (номер

телефону i адреса
електронноi lrошти

працiвника
балансоутримувача для

звернень про
ознайомлення з
об'ектопt оренди

л\JчlJIr лJrх UзнаиомлеЕня з оO'ектом оренди у робочi днi з 08:00 до16:00 з понедiлка по п'ятницю забезпечуе'О-Йоуrримувач КП<Керуюча компанiя з обслуговуванIIя житJIового фонду .Щеснянського
району м. Киева>

KorrTaKTHa особа: Сокур Ва-rrентина Щмитрiвна
Тел. 067 555 45 52 QаЦ 546 З9 |7.

ольга МАШIOВСЬкАк



ЗАТВЕРДЖЕНО

ОГОЛОШЕННЯ
про проведенIIя електронного аукцiону на надання в оренду

нежитлових примiщень, що знаходяться за 4дресою: вулиця _ltибаря Сержа. 5,
п'. Киiв, поштовlлй iндекс 02222,.u.-",rо.'пощ.rо 22,00 кв. м

Загальна iпформацiя
Орендодавець

Балансоуrримувач кП <Ксруюча компанiя з оОсrrу.о;rr""", *й;"r-, ф".rлу
Щесllянського району м. Киева>>, кол С/{РПоу з9605 452, йресi:
ву-тl.Миколи Закревськ го, бул. 15, м. КиiЪ, iндеlсс 022\7, r.n. iO++)54.0Л_llцзцq]Цdsоk9ц@дrk.цеiрдgцdЦ_Q_@_ч!,цgt.-

Iнфорпrацiп

IIrформацiя про
об'скт ореI{ли

tsартiс,гь об'екта
оренди

-Пiйр-,аrйБ;
наявнiсть рirпень про

IIроведенlIя
iнвестlлцiiiгlого

конк},рсу або про
вклIоLIенIIя об'скта JIо

перелiку,маI:IIIа. що
пiдлягае прлIватизаrlii

Iнфорл,rацiя IIро

\Ju tкl UрtjндлI знаход}tться за адресоIо: I]уJIиця JIифаря
м. КлtiЪ, iндекс 02222
Загальна площа: 22,00 кR. п{.

Корисllа площа: 22,00 кв. м.
Неяо.tт,цова споруда, перший IIоверх.
Тl.rп об'екта: IIежlrтловi примiщення
I]хiД в приtrлiщенlIя окремий. CTiHlr, фуrlдамеlrт. Jlерекри.гтя I]
:lадовi:тьнОму с,ганi, r}iзи,rниЙ знос вiдпооiдu. r"рппiну експлl,агацiТ
будiвлi.

Первiсна - 395150,00 (Трlrс,га де.в'янос1о l]'я.l.ь ,lисяL! с1о п'ятдеся,г
грrr. 00
Об'ск,г лi"L-й;й";йаiiii:--..--

MaIlIIrI
F[е псlтребчс

pcrlvoIl1,Ilиx робiт з
tsодопOстаLIаIItlя та
особовrtх paxyttKiB,

об'скLа /Iолаю,tьсrI l]

Техrriчrrиr"t cTa;t об'сtста заловiлыiий, пt-lтребус
пiдклltlчеttItя до t\{L'Реж слектроIlостачаIIня,
ка1-1а_тriзацiТ, о6'скт Opeu/1l не мас oKpeпrplx
вiдttрlлтлtх постачалыlикillult комYнаJIыrI,ж посJlуг.
ГIовс,рховиii tIлаlr та фотоl.рафiчtri зображегlня
окре\ю\Iу файлi в ЕТС.
В пc1.lдaTlcoBiI1 заст.авi tte- перебувае.



Гlроrlовження таблиrli

балансоутримувачем
погодження органу

управлiння
Не бiльше 5 poKiBПропонований строк

оренди та графiк
використання об'екта
Iнформацiя про те, що

об'сктопr оренди е
пам'ятка культурrrоТ

спа/IIцрIни, щоrlrrо
вияв;rений об'ект

культурноi спадщини
чи iiого частиIrа

чч LI\l \Jрýrпли н9 tslДНОСИl
щолiно вLIявлеFIих об'ектiв

ься до пам'яток культурноi спадщини,
культурноi спадщиtlи

Об'ект оренди вiдповiдЙ до-П"р"д-у
будь-якlлм цiлtьовим IIризначенням
насl,упних видiв дiяльностi :

- розмiщення торговельних об'сктiв з
тютюнових виробiв;
- розлtiшlенЕя кафе, барiв, закусочн
закладiп рестораI{ного госпол
приг()товлених цеIJтралiзоваtто, дл
здiйснюrоть про/lаж ToBapiB гtiдакц
- розл.liпдення хостелiв;
- розплiщеIrня суб'сктiв госlIодар
утриN{анIrя твариII.

-----_ Irrфорпrацiя про аукцiон
Елекrронlrи
дер>ttавне пi2lприсмствсl кIlрозор
електl)онI Ii майдан.rикl.т.
спосiб провсдеlIIil аукrцiону: електроrrний аукцiоп на надtlнtlя , 

lореIIду. 
l

можливо використовувати за
на розсудI орендаря, oKpiM

продажу алкогоJIьIIих таУабо

. 
Iнформацiя про

Il1льове призначенIrя
об'екта ореIIди

ПроГ*, логовору

Iнформацiя про
аукцiоп

Д{ата,га час аукцiоIlу в'IзIIачаIоться на електро}Iно'Iу майланчику.
час проведення ауtсlцiоltу RстановлIосться електроtIноIо торговоIоcllcTcМolo автоNlатI,IчIIс вiztповiдно до t]и^{оf порядку проведеrrня
елеIстропних аукцiонiв.
lfiнцевlлй clpol( по/lа}IIш заяви на участь в електроI{ноNIу ayKuioHi таелекч)оIIнопlу аукцiонi iз зниженпям стартовоТ цiгtи встановл}осться
еJIеr(tроIdtlою торгоl]оIо сио,tемою лля_ко;кt{ого олеIrгронfIого аукцiону
окре}.{о в пpolrti>ltKy часу з l9 годипlt 30 хвилtлlr ло 20 iодоrп, З0 хвилрtll
лня, lцо передус лIlю проведеrшя електроItЕ ого аl,кцiону.
CrlroK орсIIдLI: -5 poltiB
Старт,ова ореlIдIlа гIлаl,il:
з946,80 грн (Tplr тIлся,li дсв'ятсо' сорок шiсть грн 80 когt,), без
Iрахуuання ГI!В - лJIя еJIектронного аукцiоllу;
197з,40 грrl (o;tHa т}lLrяча,цев'ятсоt.сitчtдесят три IpIr 40 lсоп.), без
урахуваIIня П/]В - д[я еjltrктронного аукцiону ilз знижеI{нltпt стар,говоI
r{iHtl

1973,,10 грtt (одtrаt тист]исrtllа деtз'ятсот сiшlдесят, Tp}l грц 40 Kolr.), без

Умови оренд}{ NIat"lHa

ваtlлtя Il
'__4lЩ!]li9лЩ9Цно_гоаукцiоl{\,замот(цоtчIlюl9_о_I!9_r}_9l.о_



!одатковi умови
оренди майна

Перелача
орендованого майна в

суборенду

Iнформацiя про
yMOBIl, на яких

проводIrться аукцiоtl

Про;lовження табrlицi

зниження cTapToBoi орендноI плати та подальшого подапr" цiновиiпропозицiй

Орендар вiдшкодовус Ба-гlансоутримувачУ витрати пов'язанi зi
сплатою витрат на оплату комунальних послуг, земельного податку
пропорuiйно площi орендованих примiщень, електропостачання,
послугИ з прИбирання територii та вивiз смiття, охорона територii
примiщення булiвлi та iH. експлуатацiйнi послуги.
Здiйснення невiд'спtних полiпшень можливо ,in"*, ), разi надання
орендодавIIем письмовоi згодlt на поточниl'l таlабо капiтшtьний репtонторендоваItого майна, як це передбачено чинниМ законодаRствоI\l.
ОрепдаР з2liйсtlюе страхуваIIIrя об'скту оренлr,I на коrJисть
балансоутримувача.
Орендrri канiкули - не передбаченi.
Орсндар мас право за письмо"оIоl.одоо-оренлолаtsц" п.р.лur,Г 

"суборенду орендовапе ниN{ пrайно.
майтrо l]ередаеться в оренду з правом передачi в суборенду, за умовизобов'язання суборендаря та оренларя щЬдо вiлображЪння в договорiсуборенди lдiльового використання' за яким об'ект будa
викорIIстовуватIIся, а lIри змiнi на будь-яке iншtе викорлIстаIIня
суборендар повIIнен повiдоп.rляти про таку зп,tiну орендаря. а орендар у
свою чергу оре Ilдодавця .I.a ба_гrансоутри]\rувача.
ореlr;цар може укладатIl договiр субореrrди лишIе з особами, якi
вlлповlдаIоть виNlогам с,гатr.i 4 Закоrrу.

Розмiр гарантir'rlrого вIIеску: 4540,00 грlr
пуlпtпl,олt 58 Поряdку переdачi в opeHdy Оерuсавноzо mа ко.т|tунальноzо
лtatittct заэltсlчеllо, t,цо у разi t{o,тLt сmарmова opertdHa плаll1а вuзlшчеlrcl
на lir)cmaBi балаttсовоI r;арmосmi об'екlпа opeHDtt, lllo с Hepyx().||t1l.\4
лшtiнr1.1t пlа ]юе Buзl.ta,Ltelty лtлоLt|у, розлtiр zаранmiйtюzi внеску
вuзl l ct. шеп1ь ся l lulях оJrt з ас п1 о су в at п t я rп а коi' ф орлtулt t :
Гв - 5Пtrt х 0,12l12 х S, де
Гв - розмiр гараlrтiйного внеску;
Ппл - про>lситковий п,Iittiмупl. ]]стаIIовлений для
сiчня кi}леIlдtlрного року, в якоN{у здiйснюсться
S - загшrьна п.цоща об'скта оренди
Гс: -ý х 2270х 0.]2 / ]2 х 22,00:2497,00 zpH
при цьопrу в будь-якоIчIу t]ипадку розмiр гараrлтirlного внеску не може
бутt,t менrlrим. lIiяс два прожIIтковLIх мiнiпlрtи, BcTalroB.ueHi для
працезлатtlих осiб rla l сi.lтtя кirлендарного року, R якоl\,1у здiйснюеться

працез/Iа,пrих

розрахунок;

розРахуlтОк J(-гIя будь-ltкltх об'ектiв оре*IлII tIезrl,лежIlо вiд мjсця
розташуванlяrl (п. 58 Поряdку 2270,00 zрн,*2,0 == 4540,00 zpH).
Гарангil"lгtий rзltccoK сIIJIачусться 1, TepMill}I ].а в IIорrrдку. tцо визtrаченi
Реглалtеtlтом робоr.и електронttоi торговоТ Ь"arar,, державне
пiдtrрлtсмс,гво кПрозорро.Продажi>.
Розпriр рсссцurцiiiного l}Ilcc*y: 600,00 грrr (зеldll tl Закоlt1, YKpai'rttt
кПро opeltdy De1lotc,cKittoZo llla l{омуllцпьtlоzо ,цtайltсt,> pe€cпlpatlitiltttй
BHecoii - cV-4l(l KottltttiB 1' РСlЗЛliРi 0,] .uiHi,1,1clltbHo| заробiппtоi' lL|l(ll1.11.1,
вспхсп!ов.пеttоi|' c:nnltcl.yt lto I сi,tлtя поltlочно?о 1lol,:1, @0()0,0() zpH.*(),] -
б00,()() епi.



Продовження табллrцi

Вимоги до орендаря rrurЕflцlинии орендар повинен вiдповiдати вимогalм до особрlорендаря, визначеним стат.гею 4 Закону Украiъи uпро оренду
державного та комунtlльного майны.

лJ|^ у аР Ма€ ПОДаТИ ДО еЛеКТРОННОiторго статтею l3 Закону УкраihикПро ьного майна>.Вiдпо даних документiв несе заявник.

Вимоги до офорпллення
документiв, якi повинев

надати Учасник для
участi в електронних
торгах електролtноi
торговоi систеNIи

державного
пiдпрлtемства

<Прозорро.Продажi>

Щокументи, lцо подаються yuu.rrrnuш
вiдповiлати вимог€tм, встановленим адмiнiйратором електронноi
торговоТ системи державного пiдприемства <ПроЪоррЪ.Продаясi>.

.Цодаткова iнформацiя лU укJrадення договОру орендИ або В день пiдписання такого договору
переможець електроЕного аукцiону зобов'язаний сплатити авансовий
вIIесок та забезпечувальний депозит, що визначенi за результатамиаукцiону у розмiрах та порядку, передбачених проектом договору
оренди майна, опублiкованого в оголоluенIлi про ,r.р.дu.,у майна в
оренду у вiдповiдностi до пункту 80 Порядку, ,ru ро*у"ок, зазначеlluй
орендодавцсм у проектi такого договору.

@ ""ера.орь 
е"е*ро"""- rutдu"чйБ оlдпр"r*

для сплати потенцiriними орепдарями гарантiйних та р...rрuцiйпr*
BrleclciB за посиланняп{ на cTopiHKy вебсайта адмiнiстратора, па якiй
зазначенi реквiзити таких paxylrKiB https://prozorro.sale7info7elektronni-
maj danchiki-ets-prozorroprodazhi -cbd2.

Оператор електроIIIIого майданчлтка здiйснюс перерахуваIIня
реестрацiliIIого та (або) гарантiйтtого вноску на казначеtсьii рЫуrr."
за такLIми реквiзитамrt: в нацiоtlальнiй валютi:

одержува.r: ,Щесtrяrrська pal-loнHa в MicTi Киевi державIIа
адмiнiстрацiя

Рахунок }ф UA 86820l 72ОЗ55249038000077766
Банк олерхtувача: !ерхсавна казначейська слухtба Украiъи, пr. Китв
Код згiдно з С{РПоУ з7415088
ПризначсlIня плате}ку: для перерахуваlIня реестрацiйного та

гараптiйного BHecKiB.

Реквiзитl,t paxyHKiB



Продов*е"ня таблицi

Технiчнi реквiзити
оголошення

Перiод мiж аукцiоном та ау
аукцiоном iз зниженням стартовот цiни та аукцiоном за методом
покрокового зниження стартовоi цiни та подаJIьшого подання цiновихпропозицiй (20-35 календарних днiв з дати оприлюднення оголошення
електронною торговою системою про передачу майна в оренду).
сдине посилання на веб-сторiнку алмiнiстратьрu, lru якiй е посилання

: _r9_'"'Ho'y. порядку на .веб-сторiнкй опЪраторiв електронного
майданчика, якi мають
et s -рrо zоrrоцrо dazh i - с Ь d2,

KoHTaKTHi ланi (номер
телефону i адреса

електронноТ пошти
працiвника

бшансоутримувача для
звернень про

ознайомлення з
об'ектом оренди

лUulyrr лJrя ознаИомленнЯ з об'ектотчt оренди у робочi днi з 08:00 до1б:00 з понедiлка по п'ятницю забеЙечус 
-ба-rrансоутримувач 

КП<Керуюча компанiя з обслуговування житлового фонду !есняlrського
району м, Киева>

Контактна особа: Сокур Ва-пентина [митрiвна
Тел. 067 555 45 52; Qa\ 546 З9 17.

вник апарату ольга МАШкIВСЬкАKepi



ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження !еснянськоi районноi
в
Bi

оголошЕннrI
про проведення електронного аукцiону на падання в оренду

нежитлових примiщень, що зIIаходяться за адресою: вулиця ЛифЪря ё.р*u, |7-л,
м. КиiЪ, поштовий iндекс О2222,заг.шьною площею 2з,sокв. м

Об'скт оренди знаходиться за адресою: вулиця Лифаря Сержа, 17-А,
м. Киiв, ilrдекс 02222
Зага_lIьна площа: 2З,50 кв. м.
Корисна площа: 2З,50 кв. м.
Нежитлова споруда, перший поверх.
Тип об'екта: нежитловi примirцення
вхiд в приtчtilцення окремий. Стiни, фундапrент, перекрIлття в
задовiльнОtчtу cTalri, фiзичний знос вiдповiдас TepMiHy експлуатацii
булiвлi.
ТехтtiчrIиЙ cTalt об'еКта задовiЛьний, потребус ремонтItих робiт з
пiдклtоченttя до IvIepeiк електропост,ачаIII{я. водопоста(Iання та
канатriзацii. об'ект оренди не мас окремIIх особовlлх paxyHlciB,
вiдкритих постачальника\tll KoNlyH
Поверховий план та фотографiчнi
oкpe}loмy файлi в Еl'С.

Iнфорп,lаlдiя про
отримання

бrЛКРИ lr4.ll. rrUU lаЧi!lЬНИКа;\Ill KONIYH
Поверховий план та фотографiчнi
oкpe}loмy файлi в Еl'С.

Залlишкова балансова BapTicTb ст
(Чотlтрlлста двадцять одна тисяча
грн без ПДВ.
Перrзiсна - 422090,00 (tlоr.ириста д
99дgдJдцФt ЦД__
Об'скт IIе RклIочепIII-I до пере-пiку м

Не пфебуе

чем

Загальгtа iнформачiя

flеснянська районна в MicTi Кисвi дер2кавна uдй-i";.rр-оцiо, ,-д
€дрпоУ 374l5088, адреса: проспект Володимира Маяковського, 29,
MicTo Киiв, 02225, тел. (044) 546-2о-7|, e-mail: vkvO9@ukr.net

Балансоутримувач КП <<Керуюча компанiя
Щеснянського району м.
вул. Миколи Закревського,

з обслуговування житлового фонду
Ки€ва>>, код сДРПоУ 39605 452, адреса:

546 З9 l7. e-mail:
бул. 15, м. Киiв, iндекс 022|7, тел. (044)
kддФ; orenda l б@ukr.пеt.

Iнформацiя про об'скт ореrrди, ltцо мiститься в Перелiку першIого тIIпу
Iнформацiя про
об'скт оренди

BapTicTb об'скта
орендLI

lпформацiя llpo
наявнiсть рiшень про

проведення
iнвестицiйного

конкурсу або про
вклюtIеrIlIя об'екта до
перелiку MaI"IHa, що

triдлягас приватизацii

\_/рЕflлuлавЕцЬ



Продовження таблицi

погодження органу
управлiння

Не бiльше 5 poKiBПропонований строк
оренди та графiк

використання об'екта
Iнформацiя про те, що

об'сктом оренди е
пам'ятка культурноТ
спадщини, щойrrо
виявлеrrий об'ект

культурноi спадrцлtни
чи його частинtt

UO'еKT оренди не вiдноситься до пам'яток культурноi спадщини
щойно виявлених об'ектiв культурноi спадщини

Об'ект оренди вiдповiдно до Порядку
будь-яким цiльовим призначенняIlI
наступних видiв дiяльностi:
- розмiщенFIя торговельних об'ектiв з продажу €uIкогольних та./або
тютюнових виробiв;
- розплiщенпя кафе, барiв, закусочних, буфетiв, кафетерiiЪ, pecTopaHiB,
зак-uадiв ресторанного господарства з постачання страв,
приготовлених центра_гtiзоваtrо, лля споживання в iнших мiсцях, шIо
здiйсtlюtотI) продаж ToBapiB пiдакцизноi групи;
- розмiщенпя хостелiв;
- розмiцення суб'ектiв господарювання, що надаю'ь послуги з
утриIuанIя тварин.

можJIIIво 
""пор".й"уБuБ 

й
на розсуд орендаря, oKpiпr

Iнформацiя про
цiльове призначення

об'екта оренди

Проскт договору .щодаеться до оголошення про проведення електро"пой аукцiону на
надання в оренду нежитлових ппимirrrень

Iнформацiя про аукцiон
нфорIчIацш про

аукцiон

Умови оренди пtайна

ь,лектрогtнIлй аукцiон вiдбува€ться в електроннiй торговiй системi
державне гtiдприемств<l <Прозорро.Продажi> через авторизованi
електроннi маr"rданчrлклr.

спосiб провслення ауlсцiоrrу: електроннlлй аукцiон на tIадання ts

оренду.

f{aTa та час аl,кцiону визцачаIоться на електронному маliланчику.
Час проведення аукцiону встановлIоеться електронною торговоIо
системоIо аI]томатичI{о вiдповiдно до вимог порядку проведення
електронних аукцiонiв.
кiнцевIлii строк подання зzшви на участь в електронному аукцiонi та
електронпому аукцiоlri iз зIIиженням стартовоi цiни встановлIосl,ься
електронlIою1,орговоIо cIIcTeMoIo для ко}кI{ого електронного аукrдiону
окремо в tlpoMirKKy IIасу з l9 години 30 хвилин /Io 20 години 30 хвлtлин
дI{я, UIо передус дню прове]IеIIня електронного аукцiонч.

LTpoK орсI{ди: ) poкlB
Стартова орендIrа плата:
42l5,88 грlI (чотири,t,исяlчi лlliсr.i п'ятнадцять грfI 88 коп.), без
урахування П!В - дJIя еJIектронного аукцiону;,2i07,94 грн (двi тисячi сто ciM грrr 94 коп.), без урахуваlrня ПДВ - для
електропного аукцiоtlу iз знлliltенням стартовоi lдiнлI
2107,94 грн (двi тися,li сто сiп,t грп 94 коп,), без урахування II!t} - для
елеI(Tронного аукцiоIлу за методоIu покрокоl]ого зIlиження стартовоi
ореtlдtlоi rlлати,tа подчuILIцого по.r{ання цiнових п цlиропози



Передача
орендованого майна в

суборенду

Iнформацiя про
умови, на яких

проводиться аукцiон

Продовження таблицi

орендар ма€ право за письмовоIо згодою орендодавця перелаr" 
"суборенду орендоване IIим майно.

майно переда€ться в оренду з правом передачi в суборенду, за умови
зобов'язання суборендаря ,га орендаря щодо вiдображЪння в договорi
суборенди цiльового використання' за яким об'ект буд"
використовуватися, а при змiнi на будь-яке iнше використання
суборендар повинеIl повiдомляти про таку змiну орендаря, а орендар у
cBolo чергу орендодавця та ба,rансоутриN{увача.
Орендар може укладати договiр суборендлr лише з особапли, якi
вiдповiдають виN{огil]\t cTaTTi 4 Закону.

особа, яка мае HaMip взяти участь в електронrоrу чу*цiоri, -r*rr
реестрацiйнлrй та гарантil"лнlлй внески для набутгя статусу учасника.
Розмiр мiнiпtального кроку пiдвищення старт воi орендноi плати для:- аукцiопу - 42,1б грп (l%);
Розмiр гарантiйного внеску з 4540,00 грн
Пункmом 58 Поряdку переdачi в opeHdy depucaBttozo mа ко^|унальноZо
лtайна зазнuчено, ulо у разi кол1l сmарmова оренdна flJlama вLlзна|tеtlа
на ltidcmaBi балансовоi' варmосmi об'екmа оренdu, lцо а нер)Бg7ацц,
ллайнолl mа 74ае влlзнаLlелtу лulоlцу, роз.uiр zаранmiйttоео внеску
в u з н ач а е m ь с я lI,IJlях о л4 з а с m о су в а н н я lп ак о i ф о 1э-пt улu..
Гв : 5IIм х 0,|2lI2 х S, де
Гв - розмiр гарантiл"tного вfiеску;
Пм - прожи,rковиI"t MiHiMyпt, встановлений для працездатних осiб на 1

сiчня кirлендарIIого року, в якому здiйснюеться розрахунок;
S - загальна площа об'екта оренди
Гв:5 х 2270 х 0.12 i 12 х 23,50: 2б67,25 zpH
при цьому в будь-якому вI.IIадку розмiр гарантiйrrого внеску не може
бути менШипl, Itix< два прожиткових мiнiмуми, встановлеtti для
працездатних осiб на l сiчня кtlлендарного року, в якому здiйснюеться
розрахуIок для будь-якtrх об'сктiв оренди IIезалежно вiд мiсця
розташування (ll. 5В Ilоряdку 2270,00 zpH.*2,0 : 4540,00 ерн).
Гараrrтiйний BllccoK сплаIIу€ться у TepMiHl{ та в порядку, rцо визначенi
реглапtентом роботlл електронIrоi торговот системи дер}кавне
пiдпрlлемство кllрозоllро.ГIролокi>.
РозмiР реестрацiI",lIIогО вIIсску: 600,00 грlr (зеldн о Закоttу YKpaittu
<[Ipo clpeHdy depлcaBttclzo mо Ko^4yllctлblozcl tиайнаD реесmрацiйнuй
внесок - сулlа коu,tпliв 1, розл,tiрi 0, ] Miltilllcъlbttoi' заробimноi' плаmu,
всmановленоi'сmшюлl tta l сiчня поmочно?о року (6000,00 zpH.*0,] :
б00,0() zpH).

Кiлькiсть KpoKiB аукцiоItу :]а методоNI покрокового зниження cTapToBoi

додатковi умови
оренди майна

орендар вiдrпколовус Балlансоутримувачу вIIтрати пов'язанi зi
сплатою витрат на оплату комунЕrлыIих послуг, земельного податку
пропорцiйно площi орендованих примiщень, електропостачання,
послуги з прибирання територii та вивiз смiття, охорона територii
примiщення будiвлi та iH. експлуатацiйнi послуги.
здiйснення невiд'емних полiпшень можливо тiльки у разi надання
орендодавцем письмовоi згоди на поточний та/або капiта-гlьний ремонт
орендоваIIого майна, як це передбачено чинним законодавством.
ореrrдар здiйснtос страхування об'скту оренди на користь
багlансоутримувача.
Оренднi канiкули - IIе передбаченi.

9]ддgти та подальшого под дцццдёдр9цq9Цу_- 29.



Продовження таблицi

Вимоги до орендаря Потенцiйний орендар IIовинен вiдповiдати вимогам до особи
орендаря' визначеним статтею 4 Закону Украiни кпро оренду
державного та комуIrального майна>.

лля участl в аукцlонt потенцiйний орендар мае подати до електронноТ
торговоi системИ документИ, визначенi статтею 13 Закону УкраiЪи
<про оренду державного та комунчшьного майна>.
вiдповiдалrьнiсть за достовiрнiсть поданих документiв несе заrIвник.

Вимоги до оформлення
документiв, якi повиIlен

надати Учасник для
участi в електронних
торгах електронноi
торговоТ систеь{и

державного
пiдприемства

кПрозорро.Продажi>

локументи, Що подаються учасниками електронних торгiв повиннi
вiдповiдати вимогам, встановленим адмiнiйратором електронноi
торговоi системи державного пiдприемства <ПроЪорро.Продажi>.

.Щодаткова iнформацiя ло укладенIIя договОру орепдИ або В день пiдписання такого договору
переможець електронного аукцiону зобов'язаний сплатити авансовий
внесок та забезпечувальний депозит, що визначенi за результатамиаукцiону у розмiрах та порядку, передбачених проектом договору
оренди майна, опублiкованого в оголошеннi про передачу майна в
ореIIду у вiдповiдностi до пункту 80 Порядку, на рахунок, зазначеrlий
орендодавцем у гtроектi такого договору.

Реквiзитtл paxyHKiB rеквlзити рахугtкiв операторiв електронних майданчикiв, вiдкритих
для сплати потепцiйнIINIи орендарями гарантiйних та р.."rрчцiй""*
BHecKiB за посиланням на cTopirrKy вебсайта адмiнiстратора, на яtсiй
зазначенi реквiзит1,1 таких pa,xyHKiB https://prozorro.sale/info7elektronni-
maj danchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

оператор електронного майдаrrчrrка здiйснюе перерахування
реестрацiйного та (або) гарантiйного внеску FIa Kil:}HaчeltcbKi рахунки
за такими реквiзитами: в ttацiона_пьнiй валютi:

ОдержуваЧ: !еснялIсЬка районна в MicTi Киевi дерх(авна
алшrirтiстрацiя

PaxyItotc N9 UA 86 820 1 7 20З 5 524903 80000777бб
Банк одерхсувача: .Щерх<авна KzBHaIIeI-IcbKa служба Украiни, м. Киiв
Код згiдtIо з е,ЩРПОУ 37415088
Призначенrrя riлатея<у: для перерахуванtIя реестрацiйного та

гарантiйного BrrecKiB.

4



Керiвник апарату

Продовженrrя таблицi

ольга МАШкIВСЬкА

Техrriчнi реквiзлtти
оголошення

ПерiоД мiж аукцiоном та аукцiоном iз зниженням стартовоi цiни,аукцiоном iз зних<енням cTapToBoi цiни та аукцiоном за методомпокрокового зниження стартовоi цiни та подЕlльшого подання цiновихпропозицiй (20-35 кiшендарних днiв з дати оприлюднення оголошення
електронною торговою системою про передачу майна в оренду).
сдине посилання на веб-сторiнку адмiнiстратьрu, 

"u 
якiй е посилання

,рiнки ",;;;;йi;;;;;;;;;;;майданчика, якi мають

KoHTaKTHi ланi (номер
телефону i адре"u

електронноi пошти
працiвника

ба-гrансоутрIIмувача для
звернень про

ознайомлення з

<Керуюча компанiя з обслуговування житлового ,1,о"лi fr;;;;;-;;;
району м. Кпева>

Контактна особа: Сокур Вапrентина,Щмитрiвна
Тел. 067 555 45 52 Qa\ 546 Зg |7.



ЗАТВЕРДЖВНО

Розпорядження Щеснянськоi районноТ

ОГОЛОШЕННЯ
про проведсння електронного ayKuiolly на надання в оренду

нежитловИх примiщеtlь, щО знаходяться за адресоIо: проспскт Маяковсuпоiо Вололими ра,2О,пt- КlлiЪ, поштовий iндекс O22l7, загальною площею 20,00 кв, м

Зага.пьна iнформацiя

Орендодавець

про об'ектореtrllи, rrцо пriстиr,ься в

l

Корисна площа: 20,00 кв. м.
НежлIтлова споруда, першилi поверх.
Тип об'екта: не)Iс,Iтловi припtiщення
вхiд в примiщенlrя окреплий. Стiни, фундаtчlеIrт, перекри'тя в
задовi:lьнОму cTaHi, фiзлrчгllлй знос вiдIrовfulас Tepпlitty експ.lrуатirцiТ
булiв.;li.
Техцi.lниЙ стан об'сКта задовi.llьнлIl:i, гlотреСrус ремонтних робiт. з
пiдключення цо lvlepeil( електропостачаItня. водоtIостачанtIя та
каншliзацiт. об'скr' орснди не мас окремих особоврtх paxyllltiB,
в iдкрлt пtх по стачаJIыI икамLI комун ЕIльн их по с JIYI..
ПоверховиI"I lIлан та фотографiчнi зобрах<еltня об.скr-а лолаються в
окреN{оNlу файлri в E'I'C.
в пода,гковiй засr,авi пе ttеребувас.

Iнформацiя

lнформацiя про
об'ск,г оренди

BapTicTb об'екта
оренли

l;,{,"рЙ-ц, "р 
-

tlаявнiстr, рiшснь про
прове/{енпя

iнвестlrцiйного
KoнIrypcy або про

вкJtIочення об'скта до
гrерелiку Mal"rнa, Iцо

залrишкова ба;lансова
(Триста tr'ятдесят Biciпl
без ПЩВ.
ПсрвiсrIа - 359220,00 (1'риста

н, 00 коп. t без ГIi]В

BapTicTb станом на .]0.1 1 .202I З58792,Зб
TIlcяiI ciMcoT лев'яttос.го лrli грн, Зб коп.) l,pH

п'ятдеся1, 21ев'.ять ,г[Iсяl{ 
лт;iстi ,цвадцg,гь i

Балансоутримувач

пiдлягас приваr,изаl дii

Об'сlt,r lle l}KJlIotlettttй до гlерелiку



Iнформацiя про
отримання

бшlансоутримувачем
погодження органу

влlння

Illформацiя про
аукцiоrr

Продовтtення таблицi

Не бiльше 5 poKiB

об'скт оренlIи не вiдноситься до пам'яток культурIIоТ спалщинлt,
щойпо виявлеI{LIх об'сктiв культурноi спадщиrIи

Об'ект ореIIди вiдповiдrо ло Порядку можливо використовувати за
на розсуд ореIrдаря, oKpiMбудь-яким lдiльовим призначенням

наступних видiв дiяльностi:
- розмiщення торговольних об'сктiв з
тютIогIовLIх вlrробiв ;

продажу алкогольних та/або

- розпtiш-lеtrпя кафе, барiв, закусочних, буфетiв, кафетерiТв, ресторапiв,закладlв ресторанного господарства з IIостitчання cTpaIJ,
приготовJlеt{их цептралiзоваtlо, для споживанIlя в iнrпих tчriсцях- що
здiйснtоlоть продаж ToBapiB пiдакцизноТ групrл;
- розлtiщення хостслiв;
- розмiщення с),б'ектiв господарювання, що Hi!{EIIoTb послуп{ з

имаlIня

.Щодасться /lo оголошенIrя про
надання в орен]lу IIежитлових

проведення електроIIного аукцiону
примiщень

lrrфорпrаuiя про аукцiоп

Г.,-r. n].p *, r,, Я uy * ц Й -" Й у 
" 
i ст ь с я о .n Ь,.rр о,r, i и rо rr.., о и;alйl

державrIе пiдпрлtспtство <Прозорро.Прода;кi> через евторизованi
електрOнцi пtайданчlrклI.
Спосiб лроведення аукчiону: електронIIlлй- аукцiоrl FIa надання в
ореIIду.

/{ата та час ayKlliO'y визначilоться на електронному майданчику.
Час провелснIrя аукцiоrrу встановлюеться електронIIою торго]]ою
систеп{ою автоматlлчно вiдlrовiдно до вимог порядку проведеFIня
електропIIих аукцiонiв.
Кiнцевltй строк подаIIн.{ заяви на участь в еJIектронному аукцiонi та
електронному аукцiонi iз зIlиженням стартовоi цiни встановлюеться
електронноIо торговоIо сисl'ег!IоIо для кожного електронного аукцiону
oKpeAIo в промiх;lс),часУ з l9 годиrt1,I 30 хвItлин до 20 годItни 30 хвIrлrrн
дня, IцО IIередус дIIю проведенIlя електроI.rного аукцiоltу.
Строlt орендII: 5 poKiB
Стар,гова орендIа пJIата:
З587.92 r,prr (Tp1,I тlлсячi lI'ятсот вiсiшtлесят ciпt грн 92 коп.), без
урахуваIIпя IIIP - лля елсктронного аукцiону;
l79з,96 грrr (o.1tila тI,1сяча ciMcoT дев'яносто TpLI грtI 96 Korr.), без
урахуваlItIя Пl[В - для електронlIого аукrцiоrrу iз зллlлясе1-1лtям стартовоi
цiпрt

Пропонований строк
оренди та графiк

використання об'екта
Iнфорл,lачiя rтро те, що

об'ектом оренд[I €
пам'ятка культурноi
спадщини, щойно
виявлений об'скт

культурноi спадщини
чи його частина
Iнформацiя про

цiльове призначення
об'екта оренди

Просrст договору

Умови оренди майна

Не потребуе



Передача

орендованого майна в

суборенду

Iнформацiя про
yMoBIl, на яких

проводиться аукцiон

Продовrкення табrlицi

Орендар вiдшкодовус БшrансоутримувачУ витрати пов'язанi зi
сплатоЮ витраТ на оплату комунЕrльних послуг, земельного податку
пропорчiйно площi орендованих примiщень, електропостачання,
послугИ з прИбирання територiТ та вивiз смiтгя, охорона територii
примiщення будiвлi,га iH. експлуатацiйнi послуги.
здiйснепня lrевi;ц'е,ltних полiпшень можливо тiльки у разi нФцання
оренлодавцем письмовоi згоди на поточний та/або капiтальний реплонт
ореtIдоваIrого майlна, як це перелбачено чинним законодавс.гвом.
оренлар здil:tснюе страхуваtIня об'скту оренди на користь
балансоутримувача.
Оренднi канiкули - не передбаченi.

Ор*д"Р I\1а€ ПРаВО за IIисьмОвою згодою ореrlдодuu,r" п.р.лurrЪ
суборенду ореIrловане нIлп{ майно.
МайнО переда€тьСя в орендУ З ПРаВОI\{ перелачi в суборенду, за yMoBLr
зобов'язаIrIlя субореIrдаря та орендаря щодо вiдображеFIня в договорi
суборендlл цiльового врIкористання' за яки]\t об'скт бУдa
використов),ватIIся. а rlpll зплiпi на буль-яке iнше вIлкористаIIня
суборендар IIoBpIHeH повiдопlлят[I про таку злtiну орендаря, а ореIIлар у
свою llepl,y орендолаRця та бапансоутрIrмувача.
орендар NIоже укладати договiр суборенли лише з особалtи, якi
вiдповiдаrоть вимогаN{ cTaTTi 4 Закону.

особа, яка мас Ira,rrip взятIt участь в електронному аукцiонi, сгlлurуa-
ресстрацiйнилi та гарантiiiний внески для набуття статусу учасника.
Роз,l,riр мiнiмального кроку пiдвлtщення старт воТ орендноi плати для:- аукцiону - 35,88 грн (1%);
Розплiр гарантir"tlrог0 вIIсску з 4540,00 грн
Пlпttсплолl 58 [Iоряdку переdачi в opertdy dерэtсавно?о mа lioлtyllaлbHozo
лtatilta зазнаLlсl-tо, tцо у разi колu cmaplllola opeHDrta плаlпа вLlзначенLl
на пidсmавi балаttсовоi' варmосmi об'екпrct opeHdtt, tц0 с нерухолlu,\t
Maйtto,1t llla 

^4ае 
()uзltачеltу плоLцу, розлttiр zаранmiйноzо Bltecту

Bll з н a|t а е l1'l ь с я lltJlяx о.1 t з а с lп о с у в а н ня m а ко i ф о р лtулu.
Гв:5Пм x0,|2ll2 х S, де
Гв - розмiр гарантiйноr,о внеску;
пм - прожитковиryl mtittiMyпt, встановлений для працездатнltх осiб на l
сiчня календарного року, в якому здiйснюеться розрахупок;
S - загачlыJа пJlоща об'скта ореFIди
Гв : 5 х 227() х 0,]2 i l2 х 20,00 : 2270,00 zpH
Прtl цr,опtч в бl,ль-якоь{у l]лtпа/Iку розмiр гарантiйного вIIеску пе може
бутI,t lлеrlщипл, нiж лва tIрожIrтковIIх мiнiмрли, BcTaHoЁ.lleHi для
працезлатIlllх осiб на 1 сiT ня калонларного року, в якому iдiйсlrюетt,ся
розрахунок дJIя буддь-якttх об'сктiв орепди пезалепO{о пiд плiсця
розтаIпуваuлlя (п. 58 Г[оряdк1l 2270,00 ерr*2,0 : 1540,00 zptt).
Гарантiliниl".I Bllccoli сII-цаLIусться у терпrittи та в порядк},, шIо визначенi
регламеllтолr робо,глl елоtс,гронrtот торговоi системи дер7кtlвне
пiдприсплство кПрозtlрро. ГIродахсi>.

179з,96 грн (о2цrа тисяча ciMcoT дев'яносто тр" ф, 96 коп.), без
урахування ПЩВ - для електронного аукцiону а Nlетодом покрокового
зниження стартовоi орендноi плати та подал шого подання цiнових

!одатковi умови
оренди майна



Продовження таблицi

всmановленоi' cmaHoun на ] сiчня поmочно2о року (6000,Й;p**0J :
600,00 zрн).
Кiлькiст_ь KpoKiB аукцiону за методом покрокового зниження cTapToBoi
орендноi плати та подальшого подання цiнових пропозицiй - 99.

Вимоги до орендаря rrul9нцIинии орендар повинен вiдповiдати вимогам до особи
орендаря, визначеним статтею 4 Закону Украiъи кпро ор.енду
державного та комунitльного майна>.

<Irрозорро.Продажi>
для участi в

електронних торгах з
оренди майна на етапi

подачi закрI{тих цiнових
пропозичiй тобто до

електронного аукцiону) 
|

лJц участl в аукцlонt потенцtйний орендар мае подати до електронноi
торговоi системи докумеIIти, визначенi Ьтатгею 13 Закону УкраiЪи
uПро ореFIду державного та комунЕlльного майна>.
вiдповiдапьнiсть за достовiрнiсть поданих документiв несе зiulвник.

Вимоги до оформлення
документiв, якi повинен

надати Учасник для
участi в електронних
торгах електронноi
торговоi системи

державного
пiдприсмства

<Прозорро.Продажi> 
l

!окументи, що подаються учасника ;вiдповiдати вимогам, встановленим адмiнiйраторопл електронноi
торговоi системИ державного пiдприепtства кПроЪорро.l1родажi>.

Що укладення договору оренди аб
переможець електронного аукцiону зобов'язаний сплатити авансовий
внесок та забезпечувальний депозит, що визначенi за результатаN{иаукцiону у розмiрах та порядку, передбачених проектом до.овору
оренди MaI"lHa, опублiкованого в оголошеннi про передачу мrайrrа в
оренду У вiдповiднсtстi до пункту 80 Порядку, ,ru pu*yrrok, зазгrачений
орендодавцеI\I у проеrtтi такого договору.

Щодаткова iнформацiя

Екtjlзиlи palxyнKlB rеквlзити paxyHKiB операторiв електронних майданчикiв, вiдtсритих
для сплати потенцil"tними ореIIдарями гарантiI-tпLIх та р..arрuцlйrrr*
BHecKiB за посиланIIям на cTopiHKy вебсайта адмiнiстратора, на якiй
зазначенi реквiзити таких paxyHKiB https :фrоzоrrо. sale7info/elektronni-
maj danchiki-ets-prozoгroprodazhi-cbd2.

оператор елеIоронного малiдан.rика здiйсню€ перерахуванIIя
реесrрацil"rного та (або) гарантiйного внеску на казначеиськi pu*y*r*"
за такими реквiзиталrr.I: в rrацiогrа-гrьнiрi BmltoTi:

Одержувач: !еснянська palioHtra в MicTi Кисвi державна
адпriнiстрацiя

Рахунок ]ф UA 868201 720З55249038000077766
Банк олержувача: Щержавна казначейська служба УкраiЪи, л,t. K'ITB
Код згiдно з С{РПоУ 374l5088

Призначенltя гIJlа,гежу: для перерах)/ваtlня ресстрацiйного та
гарантiйного BHecKiB.

4



Технiчнi р.*"iЙЙ Перiод мiж а
аукцiоном iз зниженням стартовоi цiни та аукцiоном за методомпокрокового зниження стартовоi цiни та подitльшого пOдання цiновихпропозицiй (20-35 календарних Днiв з дати оприлюднення оголошення
Н.#"_::,:"::_r_.::о:_"".r"Yоюпропередачумайнаворенду).
S":::":::.::,".:."я 

на веб-сторi.,*у й^'i;;;;;;;;:;i.'?,#:?i",,u'",

ets -prozorroprodazhi-cbd

KoHTaKTHi ланi (номер
те:rефоrrу i uдре.u

електронноi пошти
працiвника

балансоутримувача для
звернень про

ознайомлення з

!оступ для оз

,1l;оло.,,:.,r:::ж1 :о zг_I'ятницю 
забезпечуе балаrrсоутримувач КПкКеруrочакомпанiязобслугову"""";;';;;;;".;*;;';;НJ#;Т*:

району м. Киева>

Контактна особа: Сокур Валептина,Щмитрiвна
Тел, 0б7 555 45 52, Qa\ 546 39 17.

Керiвник

продовження таблиlli

ольга МАШкIВсЬкА
\/



ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження .Щеснянськоi районноi
в
Bi

ОГОЛОШЕННЯ
про проведення електронIlого аукцiону на надаtIня в оренду

нежитлових примiщень, що знаходяться за адресою: вулиця АрхiтекторЪ Нiколаева, 9,
м. Киiв, поштовиri iндекс 02225, загЕuIьною площею 21,30 кв. м

546 з9 l7, e-rnail: vdsoku
Iпформаlдiя про об'скт орендlI, rцо пriс,гшться в Перелiку lIершогO ,гипу

адресою: вулиця ApxiTeKTopa Нiколасва,

м. КиiЪ, iндекс 02225
Загальна площа: 27,З0 кв. м.
Корисна площа: 2l,З0 кв. м.
Нежитлова споруда, перший поверх.
Тиrr об'скта: нежитJIовi прl,tмiщення
вхiд в примiщеIrня окремий. Стiни, фунламе"r, перекриття в
задовiльrtому cTalri, фiзичний знос вiдповiдае TepMiHy експлуатацiТ
булiвлi.
Технiчний стан об'екта задовiльний, поr,ребуе реплоIIтIIих робi.г з
пiдк;tlо.lення до мере}к електропостачання, во/{опостаI{аFIня та
каналiзацiТ. об'скт ореFIди IIе мае окреI\{их особових paxytllciB,
вiдкрлIтих постачаJlьнIлками комунаJIьIIих послуг.
поверховийr плалr та фотографiчнi зображення об'екта додаються в
окремому файлi в ЕТС.
В податкс-rвiй заставi не перебувае.

КП <<Керуюча компанiя
Щесrlянського району пl.
вl,л. Миколлt Закревського.

з обслуговування житлового фонду
Itисва>>, код СДРПОУ 39605452, адреса:
бул. 15, м. Киiв, iндекс 022|7, тел. (044)

вар,гiсть станом IIа 30.11.202l - 3821l4,5б
тlлсячi сто чотирнадlIять грrr. 56 коп.) грн без

Вар,гiсть об'екта
ореIIдII

Iнформацiя про
наявнiсть рiшень про

проведенlIя
iнвестицiйпого

конкурсу або про
вклIочеIIня об'екта до
перелilсу майна, що

залишIкова балансова
(Триста вiсiпrllесят двi
пдts.
Первiсrlа - 382570,00 ('rpllcTa
грн. 00 когl.) грн без Пl]В

вiсiмдесяr, дцвi,глtсячi п'яr,соL

майна, rцо пiдлягас tlрлrватизацii.

Загальна iпфорплацiя

Орендодавець Щеснянська районна в MicTi Киевi державна чдrЙl..рЙо, *од
€дрпоУ 37415088, адреса: проспект Володлlмира Маяковського, 29,
MicTo Киiв, 02225, тел. (044) 546-20-7]r, e-mail: vkvO9@ukr.net

Ба-паrrсоутримувач

Iнформацiя про
об'скт оренди

пiдлягас приватизацiI

Об'скт не BKJIюI{etrI,tli до rlерелiку

-.- 
__-_,-_J



Iнформацiя про
отримання

баrrансоутримувачем
погодження органу

управлiння

Не rrотребуе

Пропонований строк
оренди та графiк

використання об'екта

Не бiльше 5 poKiB

Iнформацiя про те, що
об'сктом оренди е

пам'ятка культурноi
спадщиFIи, щойно
вияв-тlений об'окт

культурноi спадщини
чи його частина

об'ект оренли не вiдноситься до пам'яток культурноi спадщинлt,
щойнО вI.Iявлених об'екr:iв культурноТ спадщиrrи

Iнформацiя про
цiльове призначення

об'екта орендIr

Об'ект оренди вiдповiлно до Порядку
будь-яким цiльовим призначенням
наступних видiв дiяльностi:
- розмiщенItя торговслLнрIх об'ектiв з

можливо використовувати за
на розсуд орендаря, oKpiM

пролажу алкогольних та,/абсl
тютюнових виробiв;
- розмiщеЦlrя кафе, барiв, :]акусочних, буфетiв, кафетерiiв. pecTopaHiB,
зак;lадiв ресторанIIого господарстI}а з постачаflIIя страв.
приготоl]лених централiзовано, для споживання в iнших мiсцях, що
здiйснlоють продaiк ToBapiB пiлакцизноi групи;
- розмiщення xocTe:riB;
- розмiщення суб'ектiв господарювання, що надають послуги з
утриNIання тварин.

Проскт договору Щодаеться до оголошення про проведення електронного аукцiону на
надання в оренду ножитловL{х примiшень

IlIфорпrацiя гlро аукцiон
Iнфорrлrацiя про

аукцiон

YMoBlt орендrI N{aI"{tIa

Елекrроttllий аукцiоIr вiдбуваетьс
державIIе rliдttрlлсьtство <IIрозор
еле KтpoпIli п,rаriлаrr.rики.
Спосiб провелепня аукцiопу: еJIе
оренду.

[ата та час аукцiоtlу l]лlзIIачаJоться
Час провеленIIя ауrtцiону встано
системоIо авто\{атItчно вiлповiдн
електронних аукцiоtliв.
Кiнцевий строк подаIIIIя заяви }Ia у
електроIlному аукцiонi iз зtIиженн
електронноtо торговоIо cltcTeМolo д
oKpeNIo в ttpoMiitcKy Elacy з l9 голинl.r
дIIя, Iцо переду(] лIIIо провел0IIIIя eJl

LTpoK орецли: 5 poKtB
CTapTolla opelцrIa п.]Iа,га:

3 82 1 , 15 r,pu (три тися.ti вiсiплсо.г дв
урах)rRання П!В - для електронног
1 9 1 0,57 r,prr (однатисяIIа /{ев'ятсот
ПДВ - для електроIIпого аукцiону iз
l 9l 0,57 грн (однатисяча деrз'ятсот

Продовженгtя таблицi



додатковi умови
оренди майна

Передача
орендованого майна в

суборенду

Iнфорплацiя про
умови, на яких

проводLIться аукцiон

Продовження таблицi

ПДВ - для електропного аукцiону за NIетодоN,I покрокового зниження
cTapToBoi орендноi плати та подальшого подання цiнових пропозицiЁr

сплатоIо витрат на оплату комуFI{Iльних послуг, земельного податку
пропорцiйно площi орендованих примiщеriь, електропостачання,
послуги з прибираltня територiТ та вивiз смiття, охорона територii
примiщення будiвлri та iH. експлуатаIдiйrri послуги.
здiйснеlrня невiд'спrltих полiпшень можлив., тiльки у разi надаFIня
орендодавЦеIvI ПИСЬмовоi згодlt на поточнII й та/або каIriтальниli ремонт
орендованого пtайна, як це передбаче}Iо чинним законодавствоIu.
орендар злiйснrос страхування об'екту оренди на користь
ба.пансоутримувача,
Оренднi канiкули - не передбаченi.

орендар мас право за письмовою згодоIо орендодавця передаr" 
"суборенду орендоване HIIM ьtайно.

май'о переда€ться ts оренду з правом передачi в суборепду, за уN{ови
зобов'язаtrня субореFIдаря та орендаря щодо вiдобраlкення в договорiсуборенди цiльового використання' за яким об'ект будa
використоl]уватися, а IIри змiнi на будь-яке iнше використання
суборендар повиIIеtl повiдомrляти про таку зплiну ореIIдаря, а оренлар уcBolo чсргу орендодавця та бшrансоутримувача.
Орендар може уIOIадатII договiр суборен;ди лише з особамtt, якi
вiдповiдають вимогаv cTaTTi 4 Закону.

Розпliр гараllтil'лrrог0 вIIеску : 4 5 40,00 грн
Пункmол,t 58 Поряс)ку переdачi в clpeHdy dерэюавно2о п,lа Kov|yllmlbttozo
лlайtlа зазначеttо, tцо у разi колu сmарmова оренdна rulama вuзлlачсн(l
на пidсmавi балаttсовоl' варmrлсmi об'екmа ореrйu, ulo с ltcpyxo.\,tu,|,l
лла.йttолl пlа .|llae вllзttаllену лulоlцу, розл,tiр zаранmiйrtоео внеску
в u з 1.1 ач а е пlь с я lltлях о Jчl з а с m о с у в алл ш m а к о i' ф о рмул u :
Гв : 5Ппл х 0,72l|2 х S, де
Гв - розплiр гаралtтiйного вIIеску;
Пьt - прожитковrlr'л MiHiMyпi, BcTaнoBлeнlrr-t для працездатних осiб lra 1

сiчня кЕUIендарIIого року, в якому здiйснюет"." рЪзрu*),Ilок;
S - зага.пьна площа об'екта оренди
Гв : 5 х 2270 х 0.12 / ]2 х 21,30 : 2417,55 zpH
при tдьолtу- в будь-якоluу випадку розмiр гараltтiliлtого внеску FIe N,lоже
бутIl меllпrим, нiя< два IIрожиткових п,liI,1iMyMlt, встановленi для
працездаттtих осiб на 1 сiчttя каJIеIrдарного року, в якоN{ч здiйснюеться
розрахуIIок для будь-якlIх об'ектiв орепдI4 незаце/кно вiд rrriсця
розташуtsання (п. 5В Поряdку 2270,00 zpH.*2,0 : 4540,00 zpH),
['араIrтiйний внесок сплаIIу€ться у термiни-|ав порядку. що визначенi
реглаплентом роботIл електронноi торгов i системи державIIе
пiдпрltемство кПDозоrrро.llоодажi >.



внесок - сума KoulmiB у розмiрi 0,I ллiнiл,tальноi. заробtmноt flJlamu,
всmановленоi' сmанОм на ] сiчнЯ поmочно?О року (6000,00 zрн.*0,] :
60а,00 zpH).

Кiлькiсть KpoKiB аукцiону за методом покрокового зниження стартовоi
орендноi плати та подальшого 

'Iодання цiнових пропозицiй - 99,

Випrоги до орендаря потенцiйниt"l орендар повинен вiдповiдати вимогам до осоъ"
орондаря, визначениМ cTaTTeIo 4 Закону УкраiЪи <Про оренду
державного та комунальноI.о майна>.

.Щокументи, якi
розмiщуе (завантажуе)
Учасник в електроннiй

торговiй системi
державного

пiдприсмства
<Прозорро.Продажi>

для участi в
електронних,горгах з
оренди майна rla етапi

подачi закритих цiновлtх
пропозl.tцiй тобто до

електронного аукuiону)

Щля участi в аукцiонi потенцiйний орендар ма€ подати до електронноi'
торговоi системи документи, визначенi iтаттею 13 Закону Украiни
<про оренду державного та комунzlльного майна>.
Вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть поданих д KyMeHTiB несе зчuIвник.

Вимоги до оформлення
yMeHTiB, якi повинен

надати Учасник для
участi в електронних
торгах електронноi
торговоi системи

державного
пiдприемотва

<Прозорро.Продажi>

,Щодаткова iнформацiя

Реквiзltти paxyHKiB

Продовженl.tя таблицi

--г
rtlpt,oBoi системи державного пiдприсмства кПроЪорро.Продажi>.

Що укладення договору орендLI або в день пiдписання такого доrо"оlrу
переможець еJIекlронного аукцiону зобов'язаний сплатити авансовий
Bllecok та забезпеч5,вальний депозит, що визначенi за результатамиаукцiону у розмiрах та порядку, передбачених проектом договору
оренди майна, опублiкованого в оголошеннi про передачу майна в
оренду у вiдповiдностi до пункту 80 Порядку, "i po*yrrolc, зазначепий
орендодавLIеIчI у проектi такого договору.

Реквiзити paxyHKiB операторiв еJIектронних tчlаЙданчикiв, вiдкритlлх
для сплати потенцiйними орендарями гарантiлiних та р...rрuцlйrr"*
BHecKiB за посиланням на cTopiHKy вебсайта адмiнiстратора, на якir-r
зазначенi реквiзlIтll такIIх paxyHKiB https:фrozorro.sale7info7elektrorrni-
maj danchiki-ets-prozorropгodazhi-cbd2.

оператор електронIIого майданчика здiйснюс перерахуваIlня
ресстрацiйного. та (або) гараllтiйного внеску на кЕLзначеиськi pu*ynn,
за такими реквlзитаIчIи: в Irаlцiоttа.гlьнiй валютi:



Продовження таблицi

одержувач : Щеснянська райъ;;Б }licтi
алмiнiстрацiя

Киевi державна

Технiчнi реквiзити
оголошення

rr.,рr'л мlж аукцlоном та аукцiоном iз зниженням cTapToBoi' цiнцаукцiоноМ iз знижеrrням старТовоТ цiнИ та аукцiсЛlом за МеТОДОIчI
покрокового зниження стартовоi цiни та подЕUIьшого подання цiновихпропозицiii (20-35 календарних днiв з дати оприлюднення оголошення
електронною торговоIо системою про передачу майна в ореrrду).

,iri.rpurbp",- ;;;# l' fr Jrnun""rц Dvv vrvРllaлJ 4лl}llflrulраr,Uра, на ЯКlИ € ПОСИЛаFIнЯв алфавiтному порядку на веб-сторiнки опьраторiв електронного
Майлан.rикя якi т\rятлтL Ь++л..//л*л-л*л ^лlлr:_с^ J- l -|майдан.rика, якi MaIoTb le/i
ets-prozorroprodazhi-cbd2.

KoHTaKTHi данi (номер
телефону i адреса

електронноТ пошти
працiвника

балансоутримувача для
звернень про

ознайомлсння з
об'ектом оренди

лUUryIr для ознаИомленнЯ з об'сктоМ орендИ у робочi днi з 08:0О до16:00 з понедiлка по п'ятницю забезпечуе'бЬансоутримувач КП
<Керуюча компаttiя з обслyговуваннл житлового фонду !еснянського
району м. Киева>

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

Керiвник апарату --_ ольга MAUJKIBCЬKA

)


