дЕснянськА рдйоннА в MIсTI ки€вI
ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
nn

j|9

Про оголошення аукцiону Ita }IадаI{ня в оренду
IIежитлоtsих примiщеt{ь комун€tльноТ власностi
територiаtьноТ .громади MicTa Кисва,
що
передаtri до сфери' управлiння
!еснянськоi
районrlоТ в MicTi Кисвi державноi адмiнiс,грацiТ

Bi

ро мiсцевi державlli адмiгriстрацiI>, uПро
майна>>, Порядку п.р.дu.ri
оренду
Кабiнету

оренду

в

державн

Мiнiс,грi

Ь

рiше

;ыfiн;
JФ 50l9I29 uПро деякi
ореIrдлI комунаJIьного майна
'итання
територiа-шьноТ громалИ MicTa Кисва>
та враховуIо(Iи iнформацirо
державного та комунЕUIьного

2020 року

майна>>,

балаllсоУтримувача

коI\,IунzцLного пi,lцпрлlсмства <Керуlоча коптгIанiя
з
обслуговування )ки,гJIовоI,о
фонду !еснянського району м. Кисва> вiл 09.06.202I

Jф 46-2 !6б:

1, оголоситИ аукцiон, за результатамИ якогО нежитлоtsi
примirценIIrI
заг€цIьною п'ощеIо 4В,28 кв. N',
що знаходяться за адресоIо:
вул. Кашта}Iова, 8-f', можуть бутлr переланi
в орендrIе користуваIIня.

м. Киiв,

2, ЗатвеРдитI4 тексТ оголошення про проведення
електроFIIIого аукцiону rла
tIаданнЯ R ореFIдУ IIех(и,глоВих припliщеIIь,
що знаходяться за адресоlо: г,,I. KltiB,
вул. Каш,ганова, 8-Г, зi,.гг:лы.IоIо пJIо'цеIо 48,23
кв. м, lцо дода€ться.
3, Ба;lаrrсоутриNtуl}ачу

- комуLi€IJIьFIому пiдприеrлIству <Керуrоча компанiя з
обслугоВуванIIЯ )(итJIовоI,о
фондУ l]есrrянсiкого райоrrу м. Кисва>> невiдклад}Iо
повiдоп,tити про проведеНня еJIекТроI{IIого
аукцiонУ потенцiйних ореIrДарiв
iнiцiатоРiв оренлИ ltеж}lтлоВих ttpttl,tilцel{b, u,b
.оru*одяться за алресою: м. Киiв,
вул. Каштанова, 8-Г, зага.lIьноIо площеlо
48,28t(B. N{.

2

4, ВiДДiЛУ З ПI'IТаНЬ МаЙНа KoMyLlaJlbHoT
власностi l]еснянськот
районнот в
MicTi Киевi державнот адпriнiстраuii
розмiститtл оголошення про проведення
електронного аукцiону на надання в оренду
нежитлових примiщень, якi
знаходяться за адресою: пл. КиiЪ, вул. Каштанова,
8_г, заI.ЕUIьною площею
48,28 кв. м в електроннiй торговiй системi.

5, Вiддiлу бухгалтерськоr,о облiку та звiтностi
!еснянськоi райоrrноТ
MicTi Кисвi державноi адмiнiстрацiТ в y.ru"o"rIeHoNIy
порядку,

в

провести
перерахування коштiв, rцо надiйllуть вiл
оператора .п.*.ро"IIого майданчика та
орендаря.
б. КонтроJIь за виконанняN.{ цъого
розпорядження покJIасти на зас.гупIIика
голови !еснянськоТ районноi в MicTi Кисвi
/IержавноТ адмiнiстрацiТ ,.iдпо ,
розподiлом обов'язкiв.

Го"пова

/{митро PATHIKOB

ЗАТВЕРДЖЕНО

ОГОЛОШЕННЯ

про проведепня електронного аукцiону на
надання в ореIrду
нежитJIових примiщень, що знаходяться за
адресою: tsулиця КЪштанова 8-Г
м. КиiЪ. поштовий iндекс 02225,загальною
площеIо 48.28 кв. шr

Загальна iнфорпrаlliя
Орендодавець

Щеснянсьlса райоrr,r" u пriБi-КЙЙ державIrа адмiпiстрацiя,
СДРПОУ 374l5088, адреса: проспект Волlодимлlра Маяковського, код
29,
лtiсто КиiЪ, 02225, тел. (044) S4B-2O-.lt, e-mail:
vkv09@ukr.net

Балансоутримувач
фоllду

вул. Миколи Закревського, бУд. 15,
тел. (044) 546 з9 l7, e-nail: чdsqkд@ukt

м. КиТв,

_ц9t;

iндекс
orendal b@ukr.net.

адреса:

022|7,

Iнформаrцiя про об'скт оренди, що пriс,гиться
в Пере.пiку trершого тIIпу
Iнформацiя IIро
Об'скт ореIiди знаходиться за адресою: вулиця
Каштанова, 8-Г,
об'€кт ореFIдII
м. KlliB, iндекс 02225
Загалыlа площа: 48,28 кв. м.
Корисна площа: 48,28 кв. м.
Частина FIежитловоi будiвлi, другий поверх.
Тип об'екта: не)лсlllловi примiщення
вхiд в приплiщення загальнилi. Стiни, фундамент, перекриття
в
задовiльному cTaHi, фiзичний злlсlс вiдпо"iдu.,..рrl.rу
експлуатацii
булiвлi.

TexlliчtTl,tl"t стан об'€кта задовiльний, rrо.гребуе
ремоIrтних робiт з
пiдклlочення ло мерсж електропостачаIIня. водопостачан[iя
та
кана_гriзацiТ, об'ект оренди не мас окремих
особових paxyHKiB,

BapTicTb об'скта
орендIr

вiдкрит,их постачаJIьIIиками комунаrльних IIослуг.
поверховий план ,га-фотографiчнi зображенlrя
об'€кта додаються в
oкpeN{oмy файлi в ЕТС.
В податковiй заставi перебувас вiл 04.1 1.2008 J\Ъ5/24-14l.

Первiсна _ 729 677,57 (Сiплсот двадIlя.гь
лев'ять тисяч
ciM грlt. 57 коп.) грlt без Пi_IВ.
Iнформачiя про
наявtriсть рiшlень lrpo
IIроведеIIня
iнвестицiйtlого
конк)/рсу або про
вклIоче}Iня об'скта до
перелiк1, Mal'itta, що
пiдлягас приватизаtдii

об'ект

tte вклtо.lсltий до rIерслiку пrай trа,,цо

#fi;iJiН;

пiй".ас;r*Ба*.ацii

продовя.еl l trя табл ицi

Iнформацiя про
отримання
балlансоутримувачем
погодження органу
управлiння

Не потребуе

Пропонований строк
оренди т.а графiк
використання об'екта

Не бiльше 5 poKiB

Iнфорллацiя про те, що

Об

об'ектом оренди е
пам'ятка культурноТ
спадщини, щойно
виявлений об'ект
культурноi спадщини
чи його частIлна
Iнформацiя про
цlльове призначення
об'€кта оренди
.

Ъ-Йr.rц",rе ;iд,.опrо""

щол"I}Iо влIявленLж

до rчr rrй *y;;;rpцoi.
.пЪдщ""ц
об'cKTiB культурноТ спадцини-

Об'скт оренди
будь-яким цiльо

_розмiпlеrtня суб'сктiв господарювання, що здiйснIоIо.гL дiяльнiсть зi
збору та сорl,уваtIня вторинноi слlровини;
- розмiшlенrlя торговеJIыlих об'сктiв з продажу алкогоJIьних
таlабо
тютIонових виробiв;
- розмiщення кафе, барiв, закусоцIих, буфетiв,
кафетерiiЪ, pecTopattiB,
-

закладiв pec'opa'Ho',o господарства з

постачапIIя страв,
приготовлених цен,гра_пiзовано, для споживання
в iнших мiсцях,-що
ЗДiйснюrоть продаж ToBapiB пiдакцизноi групи;
- розмiщення хостелiв;
- розмilцення суб'ектiв господарювання, що надаIотЬ гIослуги
з
утримання TBapIrп.
Проект договору

.Щодаеться

налання

]r

до оголошення про проuaдЪuЙ еJIект,ронIIого аукцiону на
оренду нежитлових примilцень.
Iнфорпlацiя про аукцiоrl

Iнформацiя про
аукцiон

Е:rектронний аукцiон вi.цбуваетьс7" еrrе*rроннЕ
юр.овй crlcre't
державне пiдllриспtство <Прозорро.Продажi> через авторизованi
електроннi майдаlrчлtки.
спосiб проведення аукцiону: електронний аукцiон на надання
в

ореIIду.
Дата та час аукцiоtlу визfiачаються на електрOнному маliдцаlrчику.

Час rIроведеIIня аукцiоrrу встановлю€ться електроtпIою
торговоIо
систомоIо автоI\{а,грItIно вiдповiдно до вIIмог поря/{ку
проведеrIня
електроннлtх аукцiоtliв.
Кiнцсвиt1 c,l,po* IIодаIIня заJlви на
участь ts електронIIомY аУкЦiонi та
електронному аукцiонi iз зн'IжеIIням с,гартовоi
цiни встановлIосться
електро}IпоIо торговоIо слI(:,гемою
лля кожного еJIектронIIого аукцiонч
oKpeNlO в промiяlку часу з 19 години 30 xBl1.1tиrr
до 20 .олrпп,30 хвt'.пин
1,_,1,uo

]з"aIТ,о

проведе ння електроIIно го аукц ioHy.

Продовження таблицi

Умови оренли майна

Строк оренди: S рЪкБ
Стартова орендна IIJ]а,га:
7 288,09 грн (ciM тисяч двiстi вiсiмлесят BiciM
грн 09 коп.), без
урахування tI!В - для електронного аукцiону;
З 644,05 грн (три тисячi шiсiсот сорок
чотири грн 05 коп.), без
урахування П!В - для електронного аукцiону iз зниrкенням cTapToBoi
цlни;
3 644,05 грн (три ,гисячi шiстсот сорок тtотири
грн 05 коп.), без
урахуваtlня П.ЩВ - для електронного аукцiо*rу ,uпл.rодом покрокового
зниженtlя стартовоi ореrlдноi плати та подальшого
подання цiнових
пропозичiй.

оренлар вiлшкодовус

Додатковi уN{ови
оренди майна

Б-"r."уrр"rу"*уlrrр"- ,"л.*ri

UllJIа,гою витрат на оплату комунilIьних

.i

послуг, зеNlельного податку
пропорцiйrrо площi орондованих приплiщень,
електропостачання,
послуги з
прибиранttя територii та вивiз смiття, охорона
територii
примiщення булiвлi,га iH. експлуатацiйнi послуги.
Здiйснення 1'евiд'€тчlних полiп-"r" можливо
тiльки у разi надання
оренlIодавцеI\l плIсь]\Iовсli згоди на поточний
таlабо капiiаruп"й peMolrT
орендованого пtai'tHa, як це передбачено чиIlним
законодавством.

орендар здiйснюс страхування об'екту оренли на

бал анс оутри},{ yBaLIa.

оренднi канiкули
ГIередача

-- не

kopplcTb

передбаченi.

9*"п

право зu ,,"-iiйuЪБ з.олБю орБлолu"tlя передати
субореlrду"'"с
орендоване ним майно.
майно переда€]ться в оренду з правом гlерелачi в суборенду.
за умови
зобов'язання суборендаря та орендаря
uiдображЬння
щодо
в договорi

орендоваI{ого майна
суборенд1,

субореtrдlл цi-цьовсtго lзикористанIlя' за яким
використовуватися. а лрI,1 зллiнi на буль-яке

iнше

об'ект буд.

в[lкорIlстаIrня
субореlrлар повиrIен llовiдоьt.llяти про ,гаку змiну
ореIIдаря, а орендар у
cBoIo черrу орендодавця та ба_пансоутримувача.
Ореrl7цар N{o)l(e ук-цада,.и rtоговiр суборенди
лишIе з особапли. якi
вч]повlдають вI{могаNt стат,гi 4 Законч.

ПотеtIt{iйний оli"-"лЫ-,Бiйыl вiдповiдати BLIMol.aM
до особи
оренларя, визначеIIим ста-г.геIо 4 Закону Украiни
кПро ореIIду

Вимогl.t до орендаря

державrIого та комуrIацLного MaiiHa>.

!окушtенти, якi
/]Ля y.lacTi в ayKuioHi поr,.",rйБ,-п орБлuр1,au.]Бu@
розмiщус (заван.га>кус) ,горгоlзоi' с}tс,геп4I4 lloк)/l\leH,гlt, вI{значенi статтею
13 Закоllу YKpaTHlr
Учасн1lк в елекr.роrlrl iй <<1-Ipo Оренл)/ державного .га
комунального майна>>.
торговiй сис.гепti
Вiлllсlвi:tа.llыtiс,гL за
дос,говiрнiст.ь поданих

/]ержавtIого

пiдгtрисмсr.ва
<[Iрозорро. Продаllсi
для y.racTi
електроннl.tх .горгах

в

>

з

j
l

д

Kl,MeHTiB несе заявник.

продовження таблицi

Iнформацiя про
умови, на яких
проводиться аукцiон

ор.пй.i;;;;;",

Розмiр мiнiмального кроку пiдвищення стартовот
аукцiону - 54,80 грн (1%);
Розмiр гарантiйного внеску: 5 479,78
грн
Пун.кmом 58 Поряd*у nrprioui в ор,gr6r-dержавно?о
mа комунальноео
лlайна зазt!ачено, ulо
у разi *onu i*opmoBa ,eHdHa ппаmа вuзначена
на пidсmавi бсutанс,осsсli' Baplllocmi об'екmа opeHdtt,
,ц,r, , lrcp.yxo.Llu-|t
,uaйtto-1t lпа .\,taC вllзл!ачену Wlоu|у,
розлtiр zараltiпiйноzо BItecKy
в Llз н ач ас m ь с я ltLпях олl. з а с
m о су в а lt н я mа к о r
ф ормул i
Гв : SllM х 0,12/12 х S, де
Гв - розмiр гараlrтiйноr.о внеску;
Ппл - прожитковий MiHiMyM,
пра]lезда,г}lих осiб lra ]
".ruпоuпarlий для
сiчнЯ кiшендарНого
року, в якомУ здiйснюсто., pb.pu*yuon;
S - зага-льна площа об'скта орa"д"
Гв:5 х 2270х 0.12 / ]2 х 18,-28:5 479,78 zptt
гараrlтiйний внесок спJIачу€ться
у r.ермiни та В порядку, tло визна.rенi
електронноi
роботи
|::_1y:r-" <Прозорро. Продажi >. торговоТ Ь""r"r" державне
пlдприемство
Розмiр рсестрацiй"ого ur.""Ky: б00,00 грн
YKpai.ttu
кПро opeHdy dерэtсавноZо п.tа кол|унаrlьно?о
аЦllПtuu
BIlecoK - cy.|la кошmiв
у роз.viрi 0, ] лtiнi.ц,tац
пJlаlпu,
Bclпallo*-lelto| cmaHo.yt Hct l сi,tня поmо'ltо?о
(б000,00 zрн.*0,] :
року
600,00 zpH).
Кiлькiсть KpoKiB аукцiону за методом покрокового
зниження старr,овоi
орендноi'плати та подztльпJого подання
цiноuлrх пропозицi й - gg.

-

;

вимоги ло оформъння
документiв, якi повинен
надати Учасник для
участi в електронtIих

м

ства,,

П

роЪоррЪ.'iЙ;;il

торгах електронноТ
торговоТ системи
державного
пiдприемства
кПрозорро.Продажi>

!одаткова iнформацiя
внесок та забезпечувальнlлй депозит,
що визначенi за резvльтатами
aykuiorry у розмiрах та порядку, передбачеlrих
проектом Договору
орендрI майна, опублiкованого в оголошеrlнi
rlро п.рaдuчу майtlа в
оренду у вiдповiдtlостi /to пункту 80 Порядку,
*.u ро*у'rок, зазначений

орендодавцем у проектi такого
логовору.

Продов>ltення таб.;lицi

Реквiзити paxyнKiв

Реквiзити paxyHKiB oneparo
;
для сплати потенцiйними орендарями гарантiйних та
р...rрuцiйr"*
BHecKiB за посиланням на cTopiHKy вебсайта
адмiнiстратора, на якiй
зазначенi реквiзити таких paxyHKiB https://prozorro.sale/info/elektronni-

maj danchiki -ets-prozorroprodazhi -cbd2.

оператор електронного майданчика здiйсню€

tIерерахування
реестрацiйного та (або) гарантiйного внеску на казначеИськi
рахунки
за такиN,Iи реквiзитами: в нацiональнiй ва:lютi:
одержувач: !еснянська районна в MicTi Киевi
державна
алмiнiстрацiя
Рахунок М UA 86820l 720З552490380000777бб
Банк одержувача: f{ержавна казначейська служба
Украiни, м. Китв
Код згiдно з €!РПоУ 374l5088
Призначення платежУ: для перерахування
ре€страцiйного та
гарантiйного BHecKiB

Технiчнi реквiзити
оголошення

Перiод мiж аукцiоном rа
аукrцiоном iз знижеIrням стартовоi
цiни та аукцiоном за методом
покрокового зниження стартовоi цiни та IIодаJтьшого
подання цiнових
пропозицiй (20-35 ка.,IендарFIих днiв з
дати оприлюднеtlIlя оголошення
електронною торговоIо сис.гемою про перелачу
майна в оренду).
сдиllе IIосилаIIня на веб-сторiнку адмiнiстраrьрu, nu
якiй с посилання
порядк), на
onbporopl"
електронного
:.л_аР_i:]]],1п"f
.веб-сторiнки
майданчика,
якi мають !цц2s;/.,1р_цо_ао_
folel
et s+lazqцaplo_dazhL с Ь d 2,

KoHTaKTHi ланi (номер

лwUrJll /lJlя Uзнаиомлення з оо'сктом оренди
у робочi днi з 08:00 до
телефону i uдр..u
l6:00 з понедiлка по п'ятницю забеiпечуе'ОЬu".оуrримувач
КП
електронноi пошти
<Керуюча компанiЯ з обслугоВування
житлового фонду !еснянського
працiвника
району м. Кисва>
балансоутрLIмувача для
звернень про
KoHTaKTlra особа: Сокур Валентина
/{пrитрiвна
ознайомленIlя з
Тел. 067 555 45 52; (044) 546 Зg 17.
об'ектом оренди

Керiвник апарату

ольга МАШкIВСъКА

