
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

l#, р8. апс-/ ль 5е4

Про включення нежитлового примiщення до
Перелiку першого типу та оголошення

аукцiону на надання в оренду нежитлового

примiщення комунальноi власност1

територiальноi громади MicTa Кисва

Вiдповiдно до законiв Украiни кПро мiсцевi державнi адмiнiстрацii>, кПро

оренду державного та комун€rльного майно>, Порядку передачi в оренду

державного та комунutльного майна, затвердженого постановою Кабiнеry

ЙiнiстрiВ УкраiнИ вiД 03 червня 2о2О року Jt 483 <,Щеякi питання оренди

державного та комунzlльного майна>, рiшення КиiЪськоi мiськоi ради

"iд 
23 липня 2о20 року Nq 50/9129 кпро деякi питаннrI оренди комунЕtльного

майна територiаrrьноi громади MicTa Киева> та враховуючи iнформацiю

балансоутримувача Управлiння освiти ,Щеснянськоi районноi в MicTi

Кисвi державrlоi адмiнiстЪацii вiд 0з вересня 2021 року Ns з5-з645 та

вiд 06 вересня 2021 року Ns 35-36б9:

1. Включити нежитлове примiщення загzшьною площею 35,50 кв. м, що

знаходиться за адресоIо: м. Киiв, вул. Закревського Миколи, 99,л, до Перелiку

першого типу.

2. оголосити аукцiон, за результатами якого нежитлове примiщення

загаJIьноЮ площеЮ is,sO кв. м, щО знаходиться за адресою: м, Киiв,

вул. Закревського Миколи, 99-л, може бути передане в орендне користування,

2. Затвердити текст оголошення про проведення електронного аукцiону на

наданнЯ в орендУ нежитлОвогО примiщення, що знаходятъся за адресою: м, КиТв,

вул. закр.п."*оiо микол ,99-д, загаJIьною площею 35,50 кв, м, що додаеться,

З. Балансоутримува.IУ - Управrriннrо освiти ,.Щеснянськоi районноi в MicTi

киевi державноi адмiнiстрацii невiдкладно повiдомити про проведення

електронного аукцiону потенцiйних орендарiв - iнiцiаторiв оренди,
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4. ВiддiлУ З питань майна комун€rдьноi власностi !еснянськоi районноТ в
MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii розмiстити оголошення про проведення
електронного аукцiону на надання в оренду нежитлових примiщень, якi
знаходяться за адресою: м. Киiв, вул. Закревського Миколи, 99-А, загЕLпьною
площею З5,50 кв. м в електроннiй торговiй системi.

5. Вiддiлу бухгалтерського облiку та звiтностi .Щеснянськоi районноi в
MicTi Кисвi державноi адмiнiстрацii в установленому порядку, провести
перерахування коштiв, що надiЙдуть вiд оператора електронного маЙданчика та
орендаря.

б. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника
голови Щеснянськоi раЙонноi в MicTi Кисвi державноТ адмiнiстрацii
О. ГIлясецького.

Голова Щмитро PATHIKOB



ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження !еснянськоi районноТ

ОГОЛОШЕННЯ
про проведення електронного аукцiону на надання в оренду

нежитлових примiщень, що знаходяться за адресою: вулиця Закревськоiо Миколи, 99-д,
загальноIо площею 35,50 кв. м

9лрIl()У 374l5088, мiс_цезнаходження: проспект маi*йiiкБiбВ.олодимира, 29, MicTo Киiв, О2225. ,.n. (б44)'-'З'цв-ziЭi;ъ-"йil,
vkvO9@uki.net

ансоутримувач правлlння освiти Цеснянськоi районноi в Micr
СДР_ПО.У 3750l 68_4, адреса:

м. Киiв, iндекс 02217:тел.'1О++1
адмiнiстрацii, код
Миколи. бул. l5-A,

Кисвi державноi
вул. Закревського
546 67 80, e-mail:

мацш про
ект оренди

скт оренди знаходиться за адресою: вулиця
А. м. Киiв- поштовий iнпеке оээZэ

ького Миколи,

1y1,_u __примiщення зdгалlьний. Стiyи, фундамент, перекриття взаловi+ьному cTaHi, фiзичний знос вlдповlда€ термйу е'ЙЁпуЪiЬчli.
оудlвлl.
техlriчний стан об'екта задовiльний, в наявностi системи
ел_ек гропостачання, теплопостачання, водоп о стачання та каналl iзац ii.об'екТ орендИ н€ мае окремиХ оБооЪ"й* -Ъ;;у;-Ь,'*;йrБ;rr*
постач€Lпьниками комунulльних послYг.
поверховий план та' фотографiчнi" iобпаже""я об'скта додаються вокре
Впол- не знах

Рiпlеtlня про
оо,екта до пе ё, Що пlдлягае приватизацll, вlдсутнl.

Iнформацiя про
наявIllсть рtшень про

проведенttя
iнвестицiйного

конкурсу або про
включення об'скта до
перелiку майна, що.

пlдлягае приватизацit
Iнформацiя про

отримання
балансоутримувачем
погодження органу

Вт. - l5: l5-18:30
Чт. - l5:l5-18:30

Пропонований
строк оренди та

графiк
використання

об'скта
нформацiя про те,
об'ектом оренди €

пам'ятка кульryрноi
спадщltни, щойно
виявлений об'ект

кульryрноТ спадщини
чи иого частина

ГIн. - l5:l5-18:l5
Ср. - l5:15-18:30
Пт. - l5:15-18:30



Продовження таблицi

нФормацiя про

признач9ння
об'скта оDенл,

uo'cкT оренди вiдповiдно до
чlтким цlльовим пDизначенIчлрg.у.lщення су

оголошення про проведення електронного аукцiону

рмачш про :ll":,лtуl"ии. аукцlон вlдоувасться в-електроннiй торговiй сибiей
*:l}1Т:',.Т:ёз::_у:ро кПрозорро.ПродаЙi> через uurop"ioui"i
електроннi майдЪнчики. 

Г -Г gurvr,rlJvDqлl

спосiб проведення аукцiону: електронний аукцiон на продовження

а електронному майданчику.
люсться еле_ýтронною торговою
до вимог Порядку провЪдення

асть в електр.онному аукцiонi та
cTapToBol цlни встановлюсться

:]:Iтр::i"_t --L9plo1o. 
системою для кожного електронного uу*цй"у

ннии. аукцlон

о переду9 днч проведення електрон}Iого аукцiонмови оренди
маина

;: | 9,9 
з гý н . ( триста п. йдёс яi Ё,*.{ч{ Ч 1"9 ф"а;, ioiliir"l, я п!в ;L'тар,гова орендна плата визнача€ться в порядку, передоаченому

цуIIктом 52 Порядку.
одатковl умови
оренди майна

улр_.лчдlр __ 
здrйснюс страхування об'скту оренди на користьоаJrансоутримувача.

г, земельного податку пропорцiйно
електропостачання,... послуги з
я, охорона територt[ примiщення

Iолlпшень можливо тiльки
оренДоДаВцеМ п}IсЬМовоТ згЬдrй-rЪrо""иа, таlаоо-кап'{J##ffiЁfi;
орендованого.майна, як це передбачено чинниN{ законодавством.
9р""дар здiйснюе страхування об'ектч -;;;;;; gя чпhт,^тт

l канкули - не п(еження щодо
цlльового

ризItачення об'
оренди, встановленi
вiдповiдно до п. 29

U.O'еKT оренди може бути
цlльовим прIIзначення\{:
ппоRоIтятL пiqпr-i.-. t,проволятЬ лiяльнiсть. У LriJ'Pr lJUбl I1,1 JI lлнU з JIlцеIIзl€ю у сфеDlдошlсiльноТ освir,и за piBireM дdшкiльноiйй'(поiодЙi-rЬj."" J v'{vPr

умови, на яких
проводиться

аУкцtон

. RстановлеIltlх пля
в якомч зпiйснтосться

незzшежно вiд пliсця

0,00 грн

Jйаllназазначеноulочпазi*"""rяZ::}:rР:;:;::,:,ж"-:#х,,;uzтi:
пidсmавi балаlлсовоi вапmосmi об'скmа опенdu, *n oiinuro'tl' майнолlmа n4ae вuзначенч пJlоtuv. позмirl zapaHmititto\o внеску вuзначаеmься

ений для працездатних осiб на l
дlиснюеться розрахунок;

З l zпн.але не MeHцtle пвох пl)ожиткових MiHiMvMiB_
ппаI]езлатних осiб на l сiчня кzuтендапного Dokv-позDахчнок лля бчлъ-яких об'ектiв оренди



В. о. керiвника апарату

Продовження таблицi

llорядком
Розмiр ресстрацiйного внеску: 600,00 грн (зеldно Закону Украiнu кПро
opeHdy dерэtсавно?о 

.лпа ^колrунсulьно есmрафtанiП BHecoi -
miв у розмiрi 0,I Mi I плаmu, всmановленоi'
а ] сiчня поmочно2о I : б00,00 ерн).

.. KpoKiB аукцiону за ом покрокового зниження стартовоi
орендноi плати та подальшого подання цiнових пропозицiЙ - 99.

tJимоги до
орендаря

Ilотенцtйний орендар повинен вlдповцати вимогам до
визначеним статтею 4 Закону УкраiЪи кПро оренду
комунального майна>.

особи орендаря,
державного та

.Щокументи, якi
розмiщуе Учасник в
електроннiй торговiй

системl
<Прозорро.Продажi>

для участI в
електронних торгах з
оренди майна на етап]

подачl закритих
цiнових пропозицiй

/{ля уча.стi в аукцiонi потенцiйний орендар мас по4атилдо електронноi
lаченi статтею 1З Закону Украiни

майна>.
их документiв несе заявник.
електронних торгiв повиннi

вlдповlдати вимогам, встановленим алмiнiстратором електронноi
торговоi системи державного пiдприсмства кПрозорро.Продажi>.-

f{одаткова
iнформацiя

/]о укладення договору оренди або в день пlдписання такого договору
переможець електронного аукцiо / зобов'язаний сплатити авансовий
внесок та забезпечува;lьний деп и
аукцiону у розмiрах . та порядку у
оренди майна, опублiкованого в в
оренду у вlдповlдностl. до пункту й
орендодавцем у просктl такого договору.

Реквiзити paxyHKiB Реквiзити paxyнKiB операторiв електронних майданчикiв, вiдкритих для, 1_ л -г -- ----l , ,.r, ,
сплати потенцlиними орендарями гаранпйних та ресстрацlйних BHecKlB
за посиланням на cToplнKy R.еOсаита адмlнlстр€тора, на якlй зазначенl

https : //рrЪ zorio. sale/infQ/el gktronni-

ного здlиснюе перерахування

реквlзити таких рахyнкlв
inai danchi ki-еts-пrоzогrьоrбdаzh

такими реквiзитами: в нацiоналlьнiй ва_гlютt

Qл9ржувач: .Цеснянська районна в MicTi Киевi державна
адмlнrстрацrя

Рахунок Jф UA 86820l 720355249038000077] 66
_Б_анк одержув_а:а: Щержqвна цQlначейська служба Украiни, м. Киiв
Код згiдно з СДРПОУ 374l5088
Призначення платежу: для перерахування ресстрацiйного та

гарантrиного BHecKlB
I ехнrчнt

реквiзити
оголошення

llерtод мiж. аукцiоном та аукцiоном iз зниженням стартовоi цiни,
аукцiоном iз зIIиженням стартовоi цiни та аукцiоном за методом
покрокового зниження с,tартовоi цiни та подаJIьшого подання цiнових
пропозицiй (20-35 ка-пендарних днiв з дати оприлюднення оголошення

о передачу майна в.оренду).
MlнrcTpaTopa, на якlи е посилання в

KoHTaKTHi данi (номер
телефону i адреса

електронноТ пошти
працlвника

балансорримувача
для звернень про
ознайомлення з
об'ектом оDенди

Лgqlуп для озltайомлення з об'€ктом оренди у робочi днi з 08:00 до
l6:00 з понедiлка IIо п'ятницю забезпечуё баланЪоутDимувач об'скта
Управлiння...освiти f{еснянськоТ райоirноТ в мiЪтi KIleBt державноl
адмlнlстрацll.

Контактна особа: керiвник групи облiку орендних вiднослtн - Фадеева
lllHa Борисiвна (044) 545-26-Т1

Галина МАРЧЕНко


