
ДЕСНЯНСЬКА РАЙОННА В MICTI КИ€ВI
ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ

РОЗПОРЯДЖЕНIIЯ

м J9|

Про оголошення аукцiону на надання в оренду
нея(итлових примiцень комунальноi власностi
територiалыrоТ громади MicTa Кисва, що
переланi до сфери управлiння ,,щеснянськоI
pailoltIroT в MicTi Киевi державноi адмiнiстрацiТ

вiдповiдно до законiв Украiъи <про мiсцевi державнi адмiнiстрацii>, <Ilро
орендУ державногО та комуtIалЬного майна>>, ГIорядкУ П.р.дu.,i в ореIIду
лер}кавI{ого та комун€шьного майrIа, затвердженого постановоlо Кабiне,ф
Mir,ricTpiB Украiirи Diд 0з червtIя 2020 року л'9 483 <.Щеякi пита}Iня ореIIди
державпого та комупального майtrа>, рiпrеIlня Китвськоi Micbkoi ради вiд 23 ллlпня2020 року Nэ 5019|29 <Про деякi lIитан}ш орендrr комунальrlого майtrатериторiалыtоi громзди MicTa Кисвuu та враховуIочи irrформаltirобалаttсоутримувача i(омуl{ального пiдприешrства <керуюча ltомпаtriя зобслуговуванIIя житловоl,о фолlду Десrlяrr""*о.о pal-rol{Y м. Кисва> вiд 24.05.202l
Nq 46- 1 944:

1. ого:tоситИ ayKrlioп, за резуJIьтаТами якогО llеrкитловi примiщенtIязагаJlыlоIо площеlо З3,65 кв. м, U{о знахоltяться за адресоIо: м. КиIв,вул. Кубанськоi Украiни, 19-А, мояtуть бути пере2lанi u орепдl,Ё користуваIIIIя.

2. Затвердити ,гекс,г оголо''IеIlня про провелеIIIIя еJIек.гронIIоI.о аукцiоrtу rtaпадання в орепду IIе)(I.i,гJIових Itримiшlснь, lllo зI.1ахоляться за адресоIо: м. Киiв,вул, КубаIIськоТ Укреiтти, 19-А, зага.ltылоIо площоIо ЗЗ,65 кв. ,, ,rlо .r1o21o.ru"".

_ 3. Бмансоутримувачу - KoMy}IaJlыroMy пiдlrрисплству <Керуrоча компанiя зобслуговуваtIIш житJIоDого фоlrду Де.rrопсuко.о райоrIу м. Киева> невiдкладноповiломити про проведеIIня елек,гроL,,о.о uупцЬ*,у поr.пйп,r.,* 
"p.ro"pi" -irriцiаторiв ореIIдI-1 нежитлових приплirrlеlrь, *tb .пч*од".rся за адресоIо: пл. КиТв,вул. Кубанськоi YKpaiirrr, 19-А, зага.лыlоIо IIJIoulelo 33,65 кв. м.
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4. Вiддiлу з питань майна комуIrальноi власrlостi f{еснянськоi районноТ вMicTi Киевi державнот адмiнiстрацir' розмiсти.ги оголошення про проведення
електронногО аукцiонУ на fiаданнЯ в орендУ нежитлових примiщень, якiзнаходяться за адресоIо: м. Киiв, вул. КубанськоТ УкраIни, l9-A, загальною
площею 33,65 кв. м в електроннiй торговiй системi.

. 5. I]iддiлу бухгалтерського облiку та звiтностi .Щеснянськоi районноi вMicTi Киевi держаlзноТ алмiнiстрацiТ в yc'a'oBJI.llo'y порядку, IlровестиперерахуваIlня коштiв, що надiйдуть вiд оператора еJIектронного майданчика таорендаря.

6. Контроль за виконаI{ням
голови !еснянськоi райоirrоТ в
розподiлом обов'язкiв.

Голова

Ilього розпорядження покласти на заступника
MicTi Кисвi державноi адмiнiс.грацii. зiiдпо .

/{митро PATHIKOB



зАl,вЕрджЕно
Розпорядження f]еснянськоi районноi

оголошЕtIIlя
про проведеIlllя електронllого ауlсцiопу lla llallaIlI!я в оренду

нежитловиХ примiщень, що зIlаходятьсЯ за rulpecolo: вулиця I(убансЬкЪТ УЙраi"и, бул. l9-A,
м. Киiв, поштовий iндекс 02l56, загальноIо плоtцею 33.65 кв. м

Орендодавець !есrlянська районllа в Micr.i Кисвi державпа адмiпiстрацiя, Год
сдрпоУ 374l5088, адреса: проспект Володlимира Маяковського. 29,
MicTo Киiв, 02225,тел. (044) 546-20-7l, e-mail: vkvO9@ukг.net

Балансоутримувач КП <Ксруlоча копlпанiя
!есrrянського райоrlу пr.

вул. Миколи Закревського,

з обс.tlуговува нIlя житлового фопду
KrlcBa>>. кол е!РПоУ 39605452, алреса:
буд. t5, м. Киiв, irrдекс 02217. тел. (044)

546 39 l7. e-mail:

IIlферпlацiя про об'скт орсt|дrl, пlо мiсr-и,гься в IIсрслiку IIершого Trtll},
Iнформацiя про
об'скт оренди

Об'скт оренди знаходиться за адресоIо: вулиця Кубанськоi YKprirц
буд. l9-A, м. Киiв, iндекс 02l56
Загальна площа: 33.65 кв. м
Корисна площа: 3З.65 кв. пr'.

Частина житловоI булiвлi. ltерпtий lloBepx.
Тип об'скта: нежитловi примiщснttя
вхiд в примiщення загzцьний. Стirrи, фундамент, перекриття в
заловiльному с,ганi, фiзичний знос вiдповiдас TepbriHy експлуатаltii
булiвлi.
Техrliчний стан об'екта задовiльний, потребуе ремонтних робiт з
пiдключення до мереж електропостачанIlя, водопостача}IIIя га
капалiзацiТ. Об'ект оренди не ма€ окремих особових paxyHKiB,
вlдкритих постачаJ,Iьниками комунalльних послуг,
Поверховий план та фотографiчнi зображення об'скта додаIоться в
окремому фаЙлi в ЕТС.
В податковiй заставi не перебувас.

BapTicTb об'скта
оренди

Залишкова балансова BapTicTb станом на 0.04.]02l 552720Jз
(П'ятсот п'ятдесят двi тисячi ciMcoT двадцят грн. 43 коп.) грrr без
пдв.
Первiсlrа _ 552720,4з (П'ятсот п'ятдесят двi тисячi ciMcoT двадцять

н. 43 коп.) грrr без ПflВ
Iнформачiя про

наявнiсть рiшень про
проведення

iпвестицiйного
конкурсу або про

вклIоченIIя об'екта до
перелiку майпа, що

об'скт не вклIочений ло перелiку майп;, ,цо 
"цл".ас "р;-""rиз"цi



Пролов;кення табл иlti

ба,rансоутримувачепt
погодження органу

ГIропонований строк
оренди та графiк

використання об'скта

Не бiльше 5 poKiB

Iнформацiя про те, що
об'ектом оренди е

пам'ятка культурноi
спадщини, щой}Iо
виявлений об'€кт

культурноi спадщини
чи його частина

об'скт оренди не вiдноси,гься до палt'яток культурн
щойllо виявлених об'екr.iв культурноТ спадцини

спадlllиIlи.

Iнформачiя про
цiльове призначення

об'екта оренди

Об'ект ореIrди вiдповiлIrо до Порядку lиожливо

збору та сортування вторинноi сировини;
- розмiщення торговельних об'сктiв з продажу
тютюнових виробiв;
- розмiщення кафе. барiв, закусочних, буфетiв, ка(
заклалiв ресторанного господарства з п
приготовлених чептралiзоваllо, для споживанtIя в
здiйснюють продаж 1.oBapiB пiдакцlrзноТ групи ;
- розлriщення хостелiв;
- розмiщення суб'сктiв господарIовання, Що
утримання тварин.

будь-яким цiльовим призначенням, oKpiM наступних
- розмiщення суб'ектiв господарювання, Що здiйснI

стовувати за
в лlяльнос,гl:
дlяльнlсть зl

pecTopa}IlBl

мiсцях. що

послуги з

Проект логовору ,Щодаеться до оголошення про проведен}Iя електро
в оренду нежитлових примirцень

lIrформаrliя rlpo аукцiоll
Iнформацiя про

ayKrlioH
електроннi майданчики.
спосiб проведеlIня аукцiону: електронний
оренду.
дата та час аукцiону визlIачаIоться на електронпому
Час проведення аукцiону встаIIовлю€ться електI
системоIо автоI\{атtlчно вiдповiдно до вимог по
слектрон}Iих ayKuiorriB.
кiпцевиri строк подання заяви на участь в електро
електроllliому аукцiонi iз зttижеttняпt стартовоi цiн
електронIIою торI.овою cHcTeMolo llля кожного
окремо в промiжку часу з l9 години З0 хвtrлин до 20
дня, що персду€ дяю проведеlIIlя еrtектронного аукцi

ЕлектроrIниl:i аукцiол вiдФва€ться в елекrро"й
державне triдпрrtемствО <Прозорро.Продажi) !к

нного аукцiону
дини З0 хвилиtt

вlи сис,l,емl
авторизоваIti

на надання в

ТОРГОВОIО

проведеI{ня

ivry аукцiонi та
встановлIосl,ься

Умови оренли майна Строк ореtlли: 5 poKiB
Стартова ореtrдIlа пJIата:
5527.20 грll (п'ять тися,r п'ятсо,г двадцять ciM грн 20

I!1IY::'u" ПлВ - для еЛектронl|ого аукцiонуi
2763.60 грrl (двi тисячi ciMcoT шiстдесят три грн О0
урахування Пдв - для електронного аукцiону iз зн]
цiни
27б3,60 грн (двi тисячi ciMcoT шiстдесят

стар,говоi

60 коп.), без



Продов;кення таблицi

.Щодатковi умови
оренди майна

пропорuiйно площi орендованих примiщ"п", .n.*rpon;;;;;;
послуги з прибираrrня територii та вивiз смiття. охорона територiТ
!Рlмiщgrr, булiвлi та iH. експлуатацiйнi послуги.
здiйсttеttня невiд'смних по
орендодавцем n"."" о uоi ..o'i; ff ::,H##};'JTX, i-',fl - ffi Н;
ОРеНДОВаНОГО майна, як це передбачено чинним закоIlодавством.орендар здiйснюс страхування об'скту оренди на користьбалаlлсоутримувача.
Оренднi канiкули - не передбаченi.

Орендар вiдlllкодовуГБа.,Iансоутримувачу витрати 
"овrзанi зiсплатою. витрат на оплату комунальних послуг, земельного податку

Передача

орендованого майна в
суборенду Y:::_::rl":ться в оренду з правом перелачi в суборенду, за умовиJoooB язаннЯ суOорендарЯ та орендарЯ щодо вiдображЬння в договорiсуборенли цiльового використання, за яким об'скт булевикористовуватися, а при змiнi lra будь-яке iнше використання

суборендар повиIlен повiдомrляти про таку змirrу оренларя. а орендар усвою чергу ореIlдодавця та бмансоутри мувача.

9Y^зl 1\Iоже укладати логовiр 
'суборнди 

лише з особами. якiвlдповlдають вимогам cTaTTi 4 Закон1..

Iнформацiя про
умови, на яких

проводllться аукцiон Розмiр MilriMaTb*oгo кроку пи"rщ.rп" 
"rчй;;i ;;;;й.i;;;;;;",

аукцiону - 55.27 грн ( l%);
Розмiр гараttтiйного внсску: З8l9.28 грн

!|",*,n^' 
58 ПоряОку переduчi в opettc)y' de ржавно?о mа Ko_Myltajlblro?ontaulla 3азlrачеllо, u|о у pttзi Ko.1u сmарпlова opettdHa ,,nro'our,,our',,|o

::::9:,r":' 
(laпattcoBoi варmосmi об'u*.о iрr",)u,, u1o с Hep)жo-|,lu,||IlauHo,u пш .uaL' вltзнLlчеllч rLaolJlv ппlмiп ,,,лл,,- ..

Guз|l ачо епlься **о,,, rоr. !!r":,,iYn;r-:i У:;r;::,аНm 
i ЙП ozo ВН С С КУ

Гв = 5Пм х 0,12ll2 х S, де
Гв - розмiр гараrrтiйного внеску;

!У -_ 

1лОЖитковиЙ 
MirliMyM, встановлеIIий для працездатних осiб на 1

:'r::-1у:.1оuр"ого р_оку, в якому здiйснюсться pb.pu*i,,o*,
D _ загалыlа плоltlа оý'6кlд брgллц

Ц : 5 r 2270 х 0. l2 / 12 х 33,'б5 : 38l9,28 ерн
Iарантiйrний B}IecoK слJIачу€ться у термiни та в порядку, Що визначенiрегламенторl роботи електронноi торговоi Ь"]rЁп,' державнепiдприсмство i),.
Розмiр рссст 600,00 грн YKpaiitttКПРО opeHdy 0,иунсLпьно?о
онесок .- cy.lla Kol|tпliB у розмiрi 0, ] 1,1iнi_ltал 

аЦlluluu

вспановлеllоi' ,rouo.n, ,о j п'lаmu'

б00,00 zpH) 
СlЧllЯ ПОПОЧНО?О РОКУ (6000,00 ?рн,*(),] _

ý1l1кrcт_ь 
KpoKiB ayKuioHy за методом покрокового знижеIlня стартово'[орепдноi плати та подальulого подання цiно""r. пропо.ЙiЛ - ЯЯ.



Продовження таблицi

Вимоги до орендаря потенцiйний орендар повинен вiдййати вимогам до особи
орендаря, визначенлlм статтею 4 Закону Украiни <Про оренду
державного та комунальноI.о майнал.

,Щокументи, якi
розмiщус (завантажус)
Учасник в електроннiй

торговiй системi
державного

пiдприсмства
<Прозорро.Продажi>

для участi в
електронних торгах з
оренди майна на етапi
одачi закритих цiно
пропозицiй тобто до

електронного аукцiону)

.Цля участi в аукцiонi потенцiйний орендар мас подати до електронноi
торговоi системи документи, визначенi стат elo l3 Закону Украiни
<про оренду державного та комуншlьного майна).
Вiдповiда,rьнiсть за дос,говiрlriсть поданих д KyMeHTiB несе заявник.

Вимоги до оформлення
документiв, якi повинен

надати Учасttик для
участi в електронних
торгах електронноi
торговоТ системи

державного
пiдприсмства

<Прозорро.Продажiь

!окументи, що подаються учасниками електронних aopaiu по""*i
вiдповiдати виIчогам, встановленим адмiнiстратором електронноi
lорговоi ctIcTeп{lI державtIого IIiдприсмсТВа u Прозорро.Продажi>i.

.Щодагкова iнформацiя До уклiцегrня ло.овору оре"д" uOo u деп" ,rИп"сапп" -**о до.о"ору
переможець електронIiого аукцiону зобов'язаний сплатиIи авансовий
внесок та забезпечувальниI"J депозит. що визlrаченi за результата]!Iиаукцiону у розмiрах та порядку! передбачених проектом договоруоренди Mar"IHa, опублiковаltого в оголоruеннi 

''ро 
п"р"дч.rу плайна в

оренду у вiдrtовiдностi до пункту 80 Порядку, uu pu*yiro*, зазначсний
орендодавцем у проектi такого договору.

Реквiзити paxyHKiB Реквiзлlти paxyHKiB 
",ЁЙ;с,рЬ еЙ*rронI-х 

"айланЙкЬ, ЫдкЙiЙ
для сплати по-геlrItitiним и орендаря]\lи гараtrтiйних ,га 

ресстрацiйнtлхBIIecKlB за посиланIlя на cTopiHKy вебсайта адмiнiстратора. на якiii
зазначенi..реквiзити таких paxyHKiB https:/iprozorro,salei info7elektronni-
majdanchiki -еts-рrоzоrrорrоdаzhi -cbd2.

оператор електронпого майданчика здiйснюс перерахування
ресстрацiЙного та (або) гарантiЙного внеску tla казначейaькi pu*yn*n
за такttми реквiзитами: в нацiоrtа,rьнiй валютi:

Одержувач: .Щесtrяlrська районна в MicTi Кисвi державна
адмiнiстрацiя

Рахунок Ns UA 86820l7203552490З8000О7-7766
Бапк одержувача: .J'{ержавна казначейська служба Украirrи, м. КиТв
Код згiдно з €!РПОУ З74l5088
Призначення платеж),: лля llерерахування ресстрацiйного та

гарантiйного BtlecKiB.



Ilроловженttя таблиLti

Технiчнi реквiзити
оголошення

перiол мiж аукцiоном та аукцiоном iз згtиженням стартовот чiни,
аукцiоном iз зниженням стартовоi цiни та аукцiоном за методом
покрокового зIlиження стартовоТ цillи та подмьшого подання цiнових
пропозицiй (20-35 каленларних днiв з лати оприлюднення оголошення
електронною торговоIо системою про передачу майна в оренду).
едине посилання на веб-сторiнку адмiнiстратора, на якiй € посилання
в алфавiтному порядку Ira веб-сторiнки операторiв електронного
майданчика, якi MaloTb httрslрrр.zgsýа!ýДдfо/е!9Цг!д сhikl-
ets-pгozoпoplQdazhi-cbd2-

KoHTaKTHi данi (номер
телефону i адреса

електронноi пошти
працiвника

балансоутримувача для
звернень про

ознайомлення з

об'€ктом оренди

,Щоступ для ознайомлення з об'сктом оренди у робочi днi з 08:00 до
16:00 з понедiлка по п'ятrtицю забезпечуе балансоутримувач КП
кКеруrоча ког*rпанiя з обслуговування житлового фоlrду !еснянського
району м. Киева>

Контактна особа: Сокур Валентина .Щмитрiвна
Тел. 067 555 45 52; (044) 546 39 l7.

Керiвник апарату ольга МАШКIВСЬКА''.[az


