
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

лъ

Про оголошенrrя аукцiону на

Еадання в оренду

Вiдповiдно до законiв Украiни <Про MicueBi державнi тY11:|":">, 
<Про

майнa>>, Порядку передачi в оренду

затвердженого trостаЕовою Кабiнету

l0 року Nq 483 <!,еякi питанЕя оренди

державногО та комуЕаJIьНого майнФ>, рlшеЕня КиТвськоi мiськоi ради вiд 23 липня

2020 року Nч 5ol9|29 <Про деякi питання оренди комуяального майна

територiа.тlьноi громади *i,"u Киево> та враховуючи iнформачiю

балансоутримувача комунальЕого пiдприемства кАВТоТРАнспортник>

,Щеснянськоi районноТ, "1*'Киевi 
ради вiд 08 квiтня 2021 року Ns 10242-18,

1. оголоситrt аукцiон, за результатами якого нежитловi примiщення

загаJIьною площею з64,20 кв, м, що знахсдяться за адресою: м, Киiв,

"уо. 
Зч*р."""кого Миколи, 47, MolKyTb бути переданi в орендне користуваЕня,

2. Затвердити текст оголошення про проведенЕя електронного аукцiону на

надання в ореЕду Еежитлових примiщень, якi знаходяться за адресою: м, Киiв,

"yn. 
Зuор"""iкого Миколи, 47, загальною площею 364,20 кв, м, що додаеться,

з, Батrансоутримувачу - коN,rунальному пiдприемству

кдВТоТРднсПоРйк) ДЕ.rrп."поi районноi у MicTi Киевi ради невiдкладно

повiдомити про проведення Електронного аукцiону потенцiйних орендарiв -
iнiцiаторiв оренди ЕежитловиF прltмiщень, якi знаходяться за адресою: м, Киiв,

"yn, 
Зо*р."."кого Миколи, 47| загальною площею 364, 20 кв, м,



4. Вiддiлу з

MicTi Кисвi державиоi

епектронного аукцiопу

знаходяться за

площею з64,20 кв, м в

5. Вiддiлу б

MicTi Киевi державноТ

перерахуваншI коштiв,

орендаря.

б. Контроль за

голови [еснянськоi

В. о. голови

маЙна комунальноi власностi ,Ц,еснянськоi районвоi в

*l"i".,o"",i розмiстити оголоШеЕЕЯ'Р :r:"Д*::
lIа надання в ореЕду нежитлових "o"1"'i111#
м. Киiв, вул. Закревського Миколи, 47, загальною

торговiй системi,

рського облiку та звiтностi ,Ц,еснявськоi районноi в

адмiнiстрачii в установле"оI'Ду "o|]1Y.;_::::;:1i
;;;;;;;^ on,pu,opu електронного майданчика та

IринаАЛСКСееItrО



ЗАТВЕРДЛtЕНО

ОГОЛОШЕННЯ

нежитловю(#JJi#:ffJЖ:ffi ::il"Ц2|{:':fl ffi Х"#Uл:,:#Н,омиколи,буд,47,

02225, тел. (u++) э+ч-,"-, ,, - 
=,==

Орендодавець

?дрпоу зzl06047, алреса:

ОuЪЗ+. тел. (044) 548 34 53, е-Балаrrсоугримувач

Iнформачiя про об'сrсг ореrrли

ббБс"когrМиколи, 47,

о*р"*о"у фyl:PJ9_

м. Киiв, iндекс 02217 ]

Загмьна площа: 364,20 кв, м,

Кописна площа: З12,00 кв, м,

Рампа 38.4 кв.м. Тамбур 13,8 кв,м,

Чl"rrrч ,.*rrловоi булiвлi, перший поверх,

T"n об'a*rч, нежитловi примiщення

Вхiд в примiщення ,ч,-опоП, Стiни, фунламенъ перекриття в,

ifibri"*,i,y Ъ;;i, бi,и.,",nt знос вiдповiдас TepMiHy експлуатац1l

1yJ;Ъ,, стан об, екга задовiльний, ":т_--"9у, ::*"*1i:, *:" .;
i:;Ji;xъx";,"i"""rb?"'1",*,pno"u"unnr' 

ВО^ОПОСТДчання та

кана:riзшrii.об'скт оренди ", "u, 
окремих особових paxyпKlB,

*й*рrr"* постачальниками ком\нальних посJryг,

Поверховий план та Еотографiчнi зображення об'екта доддоться в

Iнформачiя про
об'ект оренди

BapTicTb об'екта

иватизацii,
Iнформацiя про

HMBHicTb рiшень про

проведення
iнвестицiйного

коfiкурсу або про
включеЕня об'екта до

перелiку майна, що

Бформачiя про
отримання

балансоlтримувачем
погоджецня оргаI{у



Продовження таблицi

:'iйi:;БrЫу ББ rБ оh"ше 5 poKiB
Що пiдписашня договору куп

Пропонований строк
оренди та графiк

стання об'екта рноi спадщини,
Iнформацiя про те, що

об'ектом оренди е

пам'ятка культурноi
спадщини, щойно
виявлеяий об'ект

культурноi спадщини
чи його частина ::

Об'ект оренди вцповlдltо дЪ Порrдпу можJI пво використовувати за

будь-яким цiльовим призначенням,
Iнформачiя про

чiльове призначення

Електронний аукцlон вiдбуваеться в елект iO :1:::Tl
o.p*u"*. пiдприсмство <Прозорро,Продажi) через авторизоваЕ1

електрннi майданчики,
Спосiб провелення аукцlону: електронний аукцiон на продовженнJI

договору оренди.

,Щата та час аукuiону визначаються на

Час проведення аукчiопу встановл

системою автоматично вlдповlдно

електронних аукцiонiв,
Кiнцевий строк подання заяви на участь в електрояному аукцiонi та

;;;й";;;' аукuiонi iз зниженням c'ap'oBoi цiни встанов:по_еться

елекгронЕою торговою системою *:л-"*1::: :::ж::,::у.fiт#нI;Ё"i""";;"1К;Й{l:J:у:i]*"#::i:_1ff ;i*'30ХВИЛИН

Iнформачiя про
аукцiон

Гтрок оренди: 5 poKiB
першого електронного аукцlону -Умови оренди майна

не передбачаеться,

Орендар вiдшкодову т]__yт:::".J::т:1l;
J,i"'ui; ";;;; ; onnu,y *о,у,-ьних послуг, земельного податку

"р"й"iоr"' 
площi орендованих примiщень, еЛеКТРОПl']i]lY;

nbanri" a прибирання територii та вивiз смiтгя, охорояа територп

np""i*.n*, булiвлi та iH, експлуатачiй"i no:ny,..., 
.

Здiйсненвя невiд'емних полiпшень можливо тiльки _у разi надання

;;;;;;;;* письмовоi згоди на поточний та,/або капiтальпий ремонт

o'panoo"unoro 
"айна, 

як це передбачено_чинним законодавством,

Сiр""лчр здiйснюе ",рч*уЪч"," 
об'екту оренди на користь

.Щодатковi умови
оренди мйна

Iвформаuiя про

уNrови, Еа яких.

проводиться аукцlон

особа, яка мае намlр взятlr участь в електро ному аукчiопi, сплачуе

i"ЙЙ-*о,а гЙнтiйний внески для_набу:i l]1p*#1iliy;",

майна зазначеrю, lцо у ра колч сmарmоба eHd_Ha ппаmа вuзначена

lп пidспавi бапансовоi' варmосmi об'€кпа оренdu, lцо с HepyxoMu,|t

Стартова оревдЕа плата для:



Продовження таблицi

lytaitHoM па мае вuзл!ачену llлоu|у, розмlр ёuрuпullцпчсч U"--",/ 
|

вuзначаеmься lllJlшot засmосування mакоi' формулu: 
]

Гв: 5Пм х 0,12ll2 х S. де

Гв - розмiр гарантiйного внеску;

i; 
,;;;;;"вий 

MiHiMyM, 
"становлений 

для працездатних осiб на 1

сiчня календарного року, в якому здiйснюеться розрахунок]

S - загшlьна площа об'екта оренди

Гв = 5 х 2270 х 0.12 / t2 х 364, 20 : 11336, 7 zрн,

Гарантiйний внесок сплачуеться у термiни та в..по!уll, що визначOнl

parn*a"ro" роботи електронноi торговоi системи держ,lвне

пiдприсмство кПрозорро.Продажil
Розмiр реестрацiйпого внеску:
<Про opeHdy dержавноzо mа

внесок - сума KoulmiB у розм
всmановленоi сmаном на ] сiчня

600,00 zpH).

Кiлькiсть KpoKiB аукцiону за мето эм покрокового зниження стартово1

Потенцiйний орендар повинеItВимоги до орендаря

Щля pacTi в аукцiонi потенцiйний орендар мае полё_rиллu gJr.'.rрчлпчI

торговоi системи документи, виз lаченi статтею 13 Закону Украiни

кПро орендУ держalвного та комунального "U""U"' , --
вiдповiда.пiнiсть за достовiрнiсть поданих документlв несе заявник,

Вимом до оформлення l

локументiв, якi повиненl
надати Учасник для
yracTi в електронних
торгах електронноi
торговоi системи

державного
пiдприемства

l кПрозорро.Продащц_

,Щокументи, що подаються учасника}{и елскrрufltll1л ,"р,_ "":.:]::"'вiд.,овiдаrи 
вимога},t, встановленим адмiнiстратором електронноr

торговоi системи державного пiдприемства <Прозорро,Пролажi>,

$ у-uд""r" договору оренди або

переможець електронного аукцiон
внесок та забезпечувальний депо
а}кцiону у розмiрах та порядку,

голошеннi про передачу майна в

50 Порядку, на pzlxyнoк, зазначений

-додаткова 
iнформацiя

Реквiзити paxyHKiB



Продовlкення таблицi

оппi-

дiйснюе перермуваЕIuI
Оператор елек tT"#riur"o"u*i рмрки

реестрацiйного. 
та 

:

за такими реквlзиТ 
rайонна в MicTi Киевi державна

Одержувач: [еснянська р

ЧТjЁ#tr, 
"А 

86820 1 7203 5 524903 8000077766 Банк одержувача:

^,нr}lН:ъrrtх;tlт?;оО*;о","]_l1""".._,,о,".","
oBoi цiни,

аукцiономiззниженням:]:|]:"_?:,.ч:i#"?,#;хн;Ll?Ё:.i

в алфавiтяому порядк

мйданчика, "Ii y?о::л

гехнiчнi реквiзити

з 08:00 до
мувач КП

кАвmтраяспортник>>

Контакпrа особа: Гусак Олександр Васильович

Тел. (044) 548 З4 53,

Моб. тел. 06'1 440 45 44

К-онтакгяi данi (номер

телефону i алреса

електроввоi пошти
працiвника

балансоуцимувача для

звернень про
ознайомлення з

ольга MAIIIКIBCЬKA
Керiвник апарату

a

I


