дЕснянськА рдйоннА в MICTI ки€вI
ДЕ

РЖАВНА АДМIНIС ТРАЦIЯ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

a/

Dl

,

адi,

J\.,

9/

Про включення нежитлових прlлплiщень
до
Перелiку першого типу та огоJIошення
аУКЦiОНУ На на/]ання в opeFllly нежитлових

примiщеrrь комунальноТ

територiальноТ громаl{и MicT,a Киева

власностi

Bi

оренду
державн
Мiнiсгрi

Р_:лY.:.u'"i ДеРЖаВНi адмiнiстрацii>, <гIро
майна>, Порядку передачi
оренду
ЗаТВеРДЖеНОГО постановою кабiнеry

в

державного та комуr{zшьного ма
вiд 23 липня 2О2О року N, 50/9129
громади MicTa

року Ns 483 <!еякi питанI{я оренди

коN{унал.ь^ного пiдгtриемства кватутiнськiнвестбудu
вiд
l 02149- 1030 та вiд 0В лютог о
ZоЪZ року Jф 102149 -l02:

м

1' Вк,пючиТи Нежитловi примiщення
заг€шьною пJIощею 2о,20 кв. м, lцо
знаходяться за адресою: м, КиiЪ, вул.
}акревського Миколи, 5 7l2,
до Переrriку
першого
типу.

татами якого нежитловi примiщенIIя
зIIаходяться за адресою: м. КиiЪ,
ути переданi в орендrrе користуванIIя.

о IIроведення електронного аукцiону
на
ь, що знаходяться за адресою: м. КиiЪ,
ю IIлоцIею 20,20 кв. м, що
додасться.
власЕIостi !еснянськоТ
районноi в
змil).гити оголоtпення про проведення
rIлу IIежитлових гrримiшденъ загальною
tbHclT

2

площею 20,20 кв, м, якi знаходяться
за адресою: м. КиiЪ, вул. Закревського
Миколи, 5ll2, в електроннiй торговiй
системi.

у та звiтностi {еснянськоi районноi
в

в

установленому порядку, провести

оператора електронного майданчика
та
б. Контроль за виконанням
цього Розпорядження покласти Ira заступника
голови !еснянськоi
районноТ
MicTi Кисвi державноi адмiнiстрацiт
о. Плясецького.

,,

Голова

\ъ=

!митро PATHIKOB

ЗАТВЕРДЖЕНО

ОГОЛОШЕННЯ

про проведення електронного аукцiону
на надання в оренду
нежитлових примiщень, що зн€}ходяться
за адресою: м. КиiЪ, вул. ЗакревЪького
Миколи,
5l/2, загulьною площею 20,20 кв,
м

орендодавець

Ба,тансоутри"rуuач

об'ект оренди

BapTicTb об'с*Йоренди

I

Iнформацiя про
наявнiсть рiшень про
проведення
iнвестицiйного
конкурсу або про
включення об'екта до
перелiку майна. що
пlдлягас приватлlзацi l'
Iнформацiя про
отримання
балансоутримувачеN{
погодження органу

управлiння

Песrrq

---"-.ll}Ur\a

р4цuпtlа

Б мlс,гI ttи€Вl

ДержаВна

адмiнiстрацiя,
код
СДРПОУ 37415088, адреса: просп. Маяковсько.о
Воrrод имира, 29,

MicTo Киiв,02225, тел. (О44) 5i6-20-71,
e-mail: vkv09@.ri..n"t
K ;;];;; |r
r:j:(lIрисмс l'Bo
(t аryтiнськiнвестбуд>>, адресi
вул. Електротехнiчна, буд. l l, м
КиТв, iндекс 02217, кол СЩРiIоУ
З097794з, Tell. (044) 548 -]q-7o .mаil.,,л+j_.,лл+/а-'

;;

о6,

rUlrýJrrl\y rrt ршOГО ТИПУ

;?rУо"о''
Корисна площа: 20,2On". ,.
Частина нежитловоi будiвлi, перший
поверх.
Тип об'скта: нежитловi примiцЪння
вхiд в примiщення загальтlий.
Стiни,.фундамент, перекриття в задовiльному
cTaHi, фiзичний знос
вiдповiдас TepMiHy експлуатацii будiвлi.
технiчний стан об'скта задовiлiний. €
пiдключення до мереж
електропостачання, водопостачання та
каналiзацii. Об'ек, ород"
не мас окреIvих особових paxyHKiB, вiдкритих
постачiшьникilми
коN{унilльних послуг.
поверховий план ia
фотографiчнi зображення об'екта додаються в
окремому файлi в ЕТС.
В податковiй заставi не перебувае

D:,.-л----

o*i,iiii,,""#,.i'i.""oT"J#",l}Ж,TfiY#;iJJЫ:,""_T,r;

вiлсутlri.

ПропоновапиЕ.фЙ
оренди та графiк
використання

об'скта
Iнформацi" npo *,
що об'ектом оренди
е пам'ятка
культурноТ
спадщини, щойно
виявлений об'скт
культурноi
спадщини чи його
частина
Iнформацiя про
цlльове призначення
об'екта оренди

Проект договору

Продовження таблицi

Не бiльше 5

р""Б

Об'скт орен
щойно виявлених об'сктiв культ

Об'ект оре
на роз суд орендаря, oKpiM
3l*;:::: :,'1i:":yj|111
наступних
видiв дiяльностi:1.,"""ям
- розмiщення хостелiв;
i пtення суб' eKTiB
господарювання, що здiйснюють
.ро-зм
дiяльнiсть
зi збору та сортуванFIя вторинноi
сировини;
- розмiщеНня кафе. барiв,
iuoy.o""r*, кафетерiiЪ, iдальнь, буфетiв,
якi не здiйснююТь продаж ToBapiB
пiдакцизноi групи, закладiв
ресторапного господарстI]а з постачання страв, приготовлених
lдентралiзоваI{о, для споживанIlя
в iнших мiсцях.

{одаеться
На НаДання в оренду нежитлових
примiщень

Iнформацiя
аУкцiон

Iнформацiя про аукцiон
Електронний а
кПрозорро,Продажi>

через
gDrvr,ЦJ'DCl.lI
авторизованi
--r-"
:::}1":::,,
еЛеКТРОннi l1::|1:y:*"
п,tайданчиклr.
спосiб проведення аукцiону: електронний
аукцiон на надання в
оренду.

!ата та час аукцiОну визначаються на електронному майданчику.
Час проведення аукrцiону встаrIовлю€ться

електронIIою торговою
системою автоп{атичflо вiдповiдно
до вимог порядку проведення
електронних аукцiонiв.
КiнцевиЙ строК поданнЯ заявИ на
в електронному аукцiонi
та електронному аукцiонi iзучастЬ
зниженням cTapToBoi цiни
встановлIо€ться ел€к'ронною
торговою системою для кожного
електронного аукцiону^окремо в
промiжку часу i9 .ооrни 30
хви.циН до 20 Години 30 хвилин
лп", цо передуе дню проведення
елекiроtlного аукцiону.

.

Умови оре"iйпnБЙЙ

Сrрок ор".rд",ЗlопЬ

Стартова ореIrдIа плата:
з609,02 грн. (три тися.li шriстсот

дев'я,гь грrr. 02 коп.), без
урахування П!В - дJIя електронного аукцiъну;
l 804,51 грн. (одна тисяча BibiMcoT чотири грн.
5l коп.), без
урахування ПЩВ - для електронного аукцiону iз з""*.п"",
стартовоi цiни
l 804,51 грн. (одна тисяча BiciMcoT чотирII грн.
5l коп.),

ного

аукцiон

за

без

методом

Продовження таблицi

!одатковi умови
оренди майна

пропорчiйно площi орендованих
послуги з прибирання територiТ та
примiЩення будiвлi та iH. .n.nnu"
здiйсненrrя невiд'смних полiп..""
можливо тiльки у разi надання
орендодавIIем письмовоi згоди па поточний
та/або капiта-пьниri
peNIoHT орендованого шlайна,
як це передбачено чинIIим

законодавством.

орендар здiйснюе страхування об'екту
оренди на користь
балансоутримувача.
Передача
орендованого майна
в суборенду

Iнформацiя про
умови, на яких
проводиться аукцiон

i канiкули - не
Орендар ма€ п
суборенду орендоване ним майно.
майно передаеться в
_оренду з правом передачi в суборенду, за
умови зобсlв'язантrя суборен
до вiдобраrкенIIя в
логовtlрi суборенл1,1 rli:rboBo
яким об'ект буле
викорIлстовуватися, а при змiнi н
lше врIкористання
суборендар повинен lrовiдомляти п_ро
таку змiну орендаря, а
орендар у свою чергу ореFIдодавця
та баrrансоутр"rу"uчu.

Зrтт

y:*.

укладати логовiр суборенди-п"ur.'з особами, якi

!цц9_в_lде]9]!дцлlогапt
особа. яка мас

c:TaTTi 4

Законч.

гапантiйrrий

внески для набуття статусу
учасник.
B::::l":],1Yi-I1
Розмiр шtiнiма_гtьного кроку riдu"щ"fr , ;;;;;;;'
;;.;^'#"ffi;"

для:

-

аукцiону - 3б,09 грн. (l%);
Розмiр гарантiйного внеску: 4 9б2,00
грн.
Пункmо't jB IIоряёку -переdачi в оренОу
depacaBHozo mа
ко,\||нальноzо л,tаЙtш зазначено, tцо
у разi *onu ,rфmова opertdHa

*о"

.l,лл..-.--..

Гв

:

oon ; ;; *

5Пм х 0,|2/12 х S, де

"; й;;;,

" ii"i'{'

овлений для працездатних осiб на
у здiйснюеться розрахунок;

:2

505,81 zpH.

мо)ке бути мtеншtим, lliж о""
для праIlездатItих осiб rra l "oJ*iiirilJ'i:'H^,"il:"""H::Ж:
сiчня каJIендарно.о irony, в якому

здiйснюетъся розрахуIлок лля будь яких
об'ектiв оренди незалежно
пliсцЯ
(п.
розтаIхуваrltlЯ
З8
ПорrлпУ 2481,00 грн. *2,0 =
чia
4 962,00 грн.)
I'арантiйнлtй BHecolc сплачуеться
у термiни та в порядку, lцо
визначенi Регламентсlм роботи електроннот
торговоi систеп{и

Продовження таблицi

Розмiр ре€ст
кПро opeHdy dерuсавно,о mа ко.мунацьноzо
л,tайна)) ре€сmрацiйнuй
внесок - сулла кошmiв
у розlчtiрi 0, ] tпiнiл,tальноi. зарЬбimноI. плаmu,
всmановленоi'сmаном на ] сiчня поmочноzо
року
:
{!!00,00 epH.*0,1 б50,00 zрн.).
Кiлькiсть KpoKiB аукцiону за методом покрокового
зниження
стартовоi орендноi плати та подаJIьшого
подання цiнових

пропозицiй - 99.
Вимоги ло ор."лuр,

державного та коIuунаJIьного майна>.

{окументи. якi
розмiщуе (завантажус)
vrcrlltrru rJ
Учасник в електроннiй Закону УкраТни
кПро opgHoy о.р*його та комунаJIьного
майна>.
торговiй системi
Вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть поданих
д KyMeHTiB несе
зiUIвник.

державного
пiдприемства
<Прозорро.Пролажi>
для участi в
електронних торгах з
орендлI майна на етапi
закритих
.подачi
цlнових пропозицiй
тобто до електронного
аукцiон

Вимоги до
оформлення
документiв, якi
повинен надати
Учасник для участi в
електронних торгах
електронноi торговоi
системи державного
пiдприемства
кПрозорро.Продажi>
Щодаткова

iнформацiя

.щокументи, п{о подаються учасниками електронних
торгiв повиннi
встановленим адмiнiстратором'еr,е*.ронноi
gлlYllпrw rIJcr \rРUivr Е./lgК'ГРОННО1
торговоТ сLIстеми державного пiдприсмства (
розорро.Продажi>.

::::::":i jlyillyl

Продовження таблицi

Реквiзити paxyHKiB

реестрацiйних BHecKiB за по""пчi""#"Ч;u"Жо';r'#ТъН;;
адмiнiстратора, IIа якiЙ зазначенi
реквiзити ;;;- paxyHKiB
https :фrоzоrrо.
sal

cbd2.

e/info/elektronni-maj

danch.й;-pr;lo.,oprocurbl-

оператор електронного майданчика здiйсню€
перерахування
ресстрацiйного та (або) гарантiйного BIrecky на
казначеliськi

рахунки за такими реквiзитами: в нацiона_лlьнiй ва_гlютi:
одержувач: {еснянська
районна в MicTi Киевi o.p*uonu
адмiнiстрацiя
PaxvHoK ]ф UА8б82 01720з552490380000
77766
Банк одер;кувача: .Щеряtавна казначейська
служба УкраТни, м. КиiЪ
Код згiдно з €дгпоv 374l5088

Технiчнi реквiзитиоголошення

Перiод мiж а
аукцiоном iз знижеrrням стартовот
цirrи та аукцiоноN{ за методом
покрокового зниженI{я стартовоГ

цiни та под-"-о.о

подапня

ЦiНОВИХ ПРОПОЗицiй (2О-З5 Й""дчрrrих
днiв з дати оприJIюднення
оголошення електронFIоIо торговою
системою про передачу MaI-IHa
в ореItду).

сдине посилання на веб-сторiнку

,::::i":j':" TP:::'::yt
KoHTaKTHi лu"i

1rо*.р [оступ

телефону i uдр""u
електронноi пошти
працiвника
балансоутриN,lувача
лля звернень про
ознайомлення з
об'сктом оренди

Керiвник

порядку

адплiнiстратора,

на

"еО-сЪорiilпи

на якiй

е

операторiв

дJIя озн

0до
п'ятницю забезпечуе ба_гlансоутримувач
КП
]i;..1;
*:::*:::.]]:
<
Ватутiнськiнвестбуд>

Контактна особа: Милейко Iрина
Миколаiвна
Тел. 093 З20 29 аЗ;
S+В-Зq-ZО,
Qa\

оlrьга МАШIOВСъкА

