
дЕснянськА рдйоннА в MIсTI ки€вI
ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

"ф./|. 
оюе/ NgЧ06

Про оголошення аукцiону на
надання в оренду нежитлового
примiщень комунальноi власностi
територiаrrьноi громадl.t MicTa Кисва

Вiдповiдно до закогtiв УкраТни <Про мiсцевi державнi адмiнiстрацiТ>, uПро
орендУ державного та комунzLлЬного майна>, ПорядкУ передачi в
оренду державного та комун€rльного майна, затвердженого постановоIо
Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд 03 червня 2020 року J\b 48З к!еякi питання
орендИ державнОго та комунЕtлЬногО майно>, рiшення КиiЪськоi мiськоi ради вiд
2З липня 2020 року J\ъ 50/9129 <Про деякi питаIIня оренди комунЕrльного майна
територiальноТ |роп{али MicTa Киева> та враховуючи iнформацiIо
балаrrсоутримувача спецiалiзованоi школи I - III ступенiв м 207 з
поглtlбленим вивченням англiйськоi мови Щеснянського району MicTa Киева
вiд24 вересня 2021 року М 283:

l. оголосити аукцiон, за результатами якого нежитлове примiщення
заг€Lпьною площеIо 270,З кв. N{, що знаходиться за адресоIо: м. Киiв,
просl]. Лiсовий, 3з-А, моя(е бути передане в ореI.Iдне користування.

2. Затвердити текст оголошеIшя про проведення електронного аукцiону на
нала}Iня в оренду нежи]]лового примiщення, що знаходиться за алресою: м. Киiв,
просп. Лiсовий, 33-А, заг€шьноIо плоrrlеlо 270,3 кв. м, що додаеться.

3. Вiддiлу з питаIlь майна KoN{ytIaJIbHoi власностi .Щеснянськоi районноi в
MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii розмiститlt оголошення про проведення
електронного аукцiоrIу на надання в ореIIду нежитловIIх примitцень,якi знаходяться за адресоIо: м. КиIв, просп. Лiсовий, 33_д, iu.-"ro1g
площею 270,з кв. м в електронrriй торговiй системi.



4. Вiддiлу бухгал
MicTi Киевi державноi
перерахування коштiв, що
орендаря.

5. Контроль за ви
голови Щеснянськоi райо
розподiлом обов'язкiв.

Голова

облiку та звiтностi !еснянськоi районноТ в
,uчii в установленому порядку, провести

вiд оператора електронного майданчика та

Щмитро PATHIKOB

rIього розпорядження покласти на заступника
MicTi Кисвi державноi адмiнiстрацii ,.iдrо ,



ОГОЛОШЕННЯ
про проведення Електронний аукцiон на

нежитлового примiщення, що знаходиться за адресою: м.
площею 270,3 кв. м

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження .Щеснянськоi районноi
в MicTi Киевi державноi

надання в оренду
Киiв, просп. Лiсовий, буд. 33-А,

Щесr
€др дер:riавна алмiнiстрацiя, код

Володимира МаяковЪького, 29,мrý]9_цgrр, u4z), тел. (044) 546-20-7 1 е-mяil' vkw0Q6rrL, ло+ансоутримувач пеrllалIз
оленим
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Iнформацlя Ltpo
об'ект оренди уо_* оренди зIвходиться за аjресоюП. КиБ,й;;;;";;fi#r;зтIiп." оuо""ою: м, киlв, пр, Jliсовий, буд, зз-д

ший поверх.

Стiни, фундамент, перекриття взадо.вlльному cTaHi, tРiзичний знос вiдпо";дu. i.рй;Ьу експлуатацiiоудlвлl.
технiчнlrй стан об'скта задовiльний, в наявностi системиелектропостачання, теплопостачання, водопостачання та каналiзацii.об'скт оренди не мае окремих особових paxyHKiB, вiдкритих

комунальних послуг.
талфотографiчнi 

-зображення 
об'екта додаються вЕтс.

ts полатковiй заставi не цýр9qУРе9 ]qпiд арештом не знахВартiстiЙЪкта JаJIишкUtsli оалансова BapTlcTb cTaHoIu на 30 вересй-207Гlоку-
L89 557,44грrl. без ПДВ.

icHa балансова BapTicTb - 939531,81 грн. без ПДВ
скт не вклю.rений ло перелiку на, що пlдляга€ приватизацi

пформацiя про
HEUIBHlcтb рlшень
про проведенпя
iнвестицil:rного

конкурсу або rrpo
вклIочення об'скта
до перел.iку майна,

що пlдлягае

отримаIIня
балансоутриN{уваче

м IIогоджеI{IIя
,атп, 

управлiнtlя

FIe потребус

нований S роI-ок;Б--
строк оренд}r та

графiк
вI,IкоррIстання

об'екта

Графiк роботи:
Пн. - 20:00-21:00
Вт. - 20:00-2l:00
Ср. - 20:00-2l:00
Чт. - 20:00-2l:00
Пт. - 20:00-2l :00
Всього: 5 00 хв.на



Продовження таблицi

що об'сктом
оренди е пам'ятка

культурноi
спадщини, щойно
виявлений об'€кт

культурноТ
спадщини чи його

частина

IнформацЙфо те, об'скт
виявлених об'ектiв культурноl спадщини

Iнформацiя про
цlльове

призначення
об'скта оренди

lоряцку можливо влкористовувати за
розмiщення суб' cKTiB господарювання,якi провадять дiялiнiсть у сфБрi освiти (погодинно).

роскт договору оголошення про проведення електронного аукцiону нанду нежитлових примiщеньнадання в о
ацiя про ачкцiонIнфорййЙ про

) через авторизованi
v,rvr\rrvrrrrr rчr4frл(lп.lЛl\,Л. 

" lv',v'> ФDruРtrJL'б'lftl

Спос Апё7тhлпа_о електронний аукцiон нанадання в оренду.fr;:" ються на електронному майданчику.
встановлюеться електронною торговоюсистемою автоматично вiдповiдно до вимог порядку проведенняел

Ki с 2QcDl,
ел я,заяви на участь в електронному аукцiонi таlз зниженням стартовоI цiни встановлюсться

:*::],рл":i"л:.::,r::::,.лr:I.],9rдлялкожногоелектронногоаукцiоrу

мови оренди
майна

Строк орёнли. э фкБ*
Стартова орендна плата:

?lg,Я; :|:,Я:1 урахування П!В - для електронного аукцiону;
l )U,UJ грн, Ьез ураху.вання П[В - для електронного аукцiону'iз
зIIих(енням стартовоi цillи
158,03 грн, без урахування П!В - для електронного аукцiону

ДодаткЪБГ}мовrr
ореIIли майна

Оренд

:::l1:,,,g,lл т,]:з _lоYJ_:чu""* послуг, земельного податку

балапсоутрим)Iвача.

IIднl канlкули
Передача

орендованого
майна в с

реIIдар не мае права передавати майно в суборенду.

()соба, яка ма€ HaMip вз
ресстрацiйrний та гараIrтi
РозшriР мiнiма-цыIого_ кроку пlлвище*IIIя стартовоi орендrlоi плати для:- . аукцiоllу - З,l б грн (l%);
Розпriр гарантiйного внеску: 4540,00 грн
Пункпlолt 58 Поряdкv переdачi в ooeHdi dерэюавноzо пlа Ko.MvHaJlbH()2o
Maulla зазначелtо, uло |,рсtзi лсолu сmарmова opeHOtta lшаmа вltзна.!ена напidсmавi балансовоi'варmосmi об'екmа oDertdlt, *о , п,rоr"омчл, майltомmа 

^tae 
вuзначенч lulollly, rлозмiр zаранmiйноео внеску вuзначаеmься

luлrD( о лt з а с п1 о с.у в ан l tя пl а коi' ф орлtулu ;

Iнформаuiя про
умови, IIа яких
tlроводиться

аУкцiон



Продовження таблицi

Пм - пройитковий MiHiMyM, udiuno"n." ий для працездатних осiб на l" ься розрахунок;

але не ]|,reчltle двох пDожиткових MiHiMvMiB. встановлених дляпDацездатних осiб _на l сiчня кtшендаDного року. в якомy здiиснюеться
DозрахYнок для будь-яких об'ектiв оренди незалежно вiд мiсця

0).

ýоЧ;;х& ""3iЁfJ;f " "^ýж;#

б00,00 грн YKpaiHu
)мунсцьltоzо

внесок - cyJrla KoulmiB у розмiрi-ii,] ,inir- "#Ж:,
всmановленоi' сmанОм на ] сiчня поmочноzО року (б000,00 zрн.il,i'-:б00,00 zpH).

Гв:5Пм х O,tZЪООlТ, деЬ - розмiр гарантiйного внеску;

Вимоги до
орендаря

вlдповlдати вимогам до особи орендаря,, Украiни <Про оренду державного'та

[Цt О Оренду лержавrIс о та комунЕ}льного майна>.
бlдповlдальнlсть за достовiрнiсть поданих д kyMeHTiB несе заявник.

визначеним стат"гею 4 Законч
комун ального Mal"IIIa).
/{ля участi в ayKrlioHi по
торговоТ систсми ДокумеFIти, визначенi статт
uz Пrrп ллАlr пt l

розмiщус
(заваптажус)
Учасник в

електропнiй
торговiй системi

державного
пlдприемства

<Прозорро.Продажi
) для участi в

електронних торгах
з оренди майна на

етапi подачi
закритих цiнових
пропозицiй тобто
до електронного

!окументи, якi

вltмоги до
оформлення

документiв, якi
повинен надат}I

учасник лля участi
в електронних

торгах електронноi
торговоi системи

державIIого
пlдприсмства

<Прозорро.Продажi
)

ло укладення договору оренди або вjеньТдписанняlаого договорупереможець е_лектрон ttого aykuioHy зобо в' язаний сплатити авансовийвнесок та забезпечувальний депоiит, що визначенi за результатамиаукцiону у розплiрах .та порядку, перелба"."r* прйтом договору
:*:a: _YllЧ::_g:lУбЛiкОваного в огФошеrrтri ,,ро 'п"р"дачу майна воренду у вiдrrовiдностi.до пункту 80 Порядку, ;;р";й;;;Ь;;;;
орендодавцем у проектi такого договорy.

iнфорпrацiя



Реквiзити рахрrБ

Призначення платежУ: Для перерахування ресстрацiйного та
дщlантiйного BHecKlB

Реквiзи
для сплати потенцiйн

осайта адмiнiстратора, на якiй
ps :фrоzопо. sale7info7elektronni -

анчика здiйснюе перерахування
о внеску на кzц}начейськi рахунки за

в нацiоналlьнiй валютi :

одержувач: .щеснянська районна в MicTi Киевi державнаалмiнiстрацiя

ттл 90З8000077766 Банк одержувача:ле раiЪи, м. КиiЪ

ТехнiчiГфБiзЙй
оголошення .__:I_:;: _,".1 *J^r.r\JгlLrlvl li1 ilукцlоНОМ lЗ ЗнИЖенням стартовоi цiни,аукцlоном tз зниженням стартовоi цiни та аукцiоном за методомпокрокового зниження стартовоТ цiни та подЕIльшого подання цiновихпропозицiй (20-35 календарних днiв з дати оприлюднення оголошення

:a:У]| 11: _О_1)_ 
То рго в olo с и стемо ю про. п ерелачу м ай на в оренду ).LдItне посилаI{ня на веб-сторiнку адмiнiСтратора, на якiй Ь пос7ланr" 

"а-гrфавiтному порядку rru^ ""б-сrЬрь*l-Ь"ЪiйоiТ' "п"пrDонного
,1Jlч"lБrrному порядку на веб-сторiнкч,.очерlторiв електронного
М аЙДаНЧИКа, якi маютьлh ttp s : //рrо zоЙо, s al e/i пfоiJБЙiЙы - r*; аЪ".iiiкi:ets-prozorroprodazhi-cbd 2.

KoHTaKTHi данi
(номер телефону i

адреса електронноi
пошти працiвника

ба-гlансоутримувача
для звернень про
ознайомлення з

4пrJLlлUbкu.t IчIOIJи леснянського району MicTa Кисва.

KolrTaKTHa особа: директор Бслкiна оксана Григорiвна

Керiвник ап

Продовження таблицi

ольга МАШкIВСъкА


