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Про включення нежитлових примiщень ло

Перелiку першого типу та оголоLtIення

аукцiону на надання в ореtrду нежитJIових

пр"riшеr," комунальноТ власностi

територiальноТ громади MicTa Кисва

I]i.цпоlзiдIло.цо законiв УкраТни <ГIро мiсцевi державнi адмiнiстрацii),кПро

оренду державtlого 
,га комунального майна>, Порядку передачi в оренду

державIrого 
,га комунаJ]ьного майtlа, :}атI]ердженого постановою Кабiне,гу

Ir4iHicTpiB УкраТrrи вiд 03 червня 202О року Jф 483 <Леякi питаI{ня оренди

державI{ого та комунЕtльноt,о майна>>, рiшеrrня КиТвськоТ MicbKoT раzrи

*iд 2з JIиtIItя 2о2о року }г,, 50/9129 <Гllсl леякi IIитаI-IнЯ орендИ комунаJlыlогО

майtlа тсри,гlэрizutьtlоТ громади мiс,га Itисва>>, враховуIочи прото_коJI *'111
засiданlля'гlостiйltот koMiciT Китвськот ллiськот ради з питань власнос1,1 вlд

l8 JIlотого 2022 року та irrформаrцiю балансоутримувача комунаJIьIIого

гliлttрисмства ккеруюча norrrb,,i' з обслуговуваI{ня житлового фонлу

!,есltянсt,ко.о рuИоriу м. Киева> вiд 2з,052022 Ns 46-859:

1. I]к;rючи,ги llежитловi примiшtенItя загальною плоп{ею 24,58 кв, м, lllo

знаходяться за а/lресою: м. K"i., просп. Iчlаяковського володипцира, 9з-Е, до

[1ерелiку IIершого тиIlу.

2" оt.о;lоси,ги ayKltiot-t. за резулLта,гами якоt,о нежI4тловi примirrlеIltlя

заI.аJIьIlоlо IlJlolIlelo 24,58 кR. м, ll{o зIIаходя,гься за адресоIо: м, Кt,tiлз,

просll. I\4аякоtзськоI,о Во-ltодимlлра, 93-L., можуть бути передаrri в ореIrдне

корис,гуr]ання.

З. ЗатверJlит.и .гекс,г оголоLUеI{tIя про прове/_цення елек,гронного ayKuioHy rra

наданFIя в ol)etlllу не)I{итJIоВих примiltlень, шIо зFIаходtяться за адресою: м, КиТв,

просп" МаякоlзськоI,о Rо;tо;tимира, 93-]1., загальною плоl]lею 24,58 кв, м, що

лодас,гься.



,)

4. Вiддiлу з питань майна комуналыtоТ власностi ЩеснянськоI районноТ в

MicTi Кисвi державнот адмiнiстраuii' розмiiстити оголошення про проведення

електронного llykllioHy на надання в opeHlly нежитлових примiшень загаJIьною

IIJIошIею 24,58 кв. м, Iцо знаходяться за адресою: м, КиТв, просп, Маяковського

Во-тlодимира, 93-Е, в електроннiй торговiй r;истемi,

орендаря.

виконаI]ням цього р()зпорядження покласти на заступника

paйorrrlo[ в *l.,i Киевi ,цержавноТ адмiнiстрачiТ

[-олова Щмитро PATHIKOB

6. КонтlэоJIь за

гоJIови /{есьtянськоi
о. Плясецького.



:tАтвврджЕFlо

Розпорядження /{еснянськоI районноТ
]}

rзi

оголошЕFlня
прс) проведення електронIlого аукцiону rla наданIlя в оренду

нежи1лових примitче}tь. що знахо/lяться за a/{pecoto: проспект Маяковського Володимира,
9З-t]. м. КиТв. поrштовий iндекс 022з2. загаJ]ьною пл()щею 24,58 кв. шл

З:rгальlrа irlфс рмацiя

f|еснянська paйolllla в rliс,гi Кисвi дер)кавllа адмiнiстрацiя, код
СДРПОУ 374l5088. здрrзgз, просгIект Володимира Маяковського,
29, MicTo |{и'iв,02225, Te.ll. (044) 546-20-jtl, e-mail: vkvO9@ukr.net

КГl uК"руIоча KoмIralriя з обслуговyваIIня житлового фонлу
/{еснянськtlго району м. Кисва)), код СДРПОУ 39605452, адреса:

-5 46 З 9 ] 7. е- mai l : v dsok u г(Z_4]rlkr,t,lе_1 ; огепdа l 6@ukr. net.

Illфоршrаltiя lrpo об'скr,ореllдII, ulо пriс,ти,гься в Пере"riку другого типу

lнформаrriя про
об'скт орен,ци

ббЪ* оренди .пu*од"r,о., за адресою: проспект Маяковського
[Jолодимира. 93-Е, м. Ки.iв, iндекс 022З2"

Заl,азtьна IlлоIца: 24.58 Kl}. м.

Корисltа IIлоща: 24,58 кв, м.
Частина FIе}китловоi бl,лiвлi, лругий поверх,
Тип об'екта: нежитловi примiщення
Вхiд в примiщення загzuIьний. Стiни. фундамент. перекриття в

задовiльноплу cTaHi, фiзи.lний знос вiдповiд е TeptvtiHy експлуатаrtii
булiвлi.
'Гехнiчrrий стан об'скта задовiльний, потребус ремонтних робiт з

пillклю.tеtrIlя l(o мереж: еJIектропостачання, водопостачання,га
канаtiзаlliТ. Об'скт ореl]ди не мае окремих особових paxl,HKiB,

lзiдкри тих постаtI€ц ьни ка.м и KoNryH ilл bFI их послуг.
Поверховий план та tРотографiчнi зображення об'скта додаIоться в

окремому файлi в ЕТС.
IJ податковiй заставi перrэбувас вiд 04.1 l .2008 Nq5/24-141.

Залишl<ова балансова BzrpTicTb станом на 30.04.2022 - З14 826,26Варl,iсть об'€кта
оренllи (триста сiмдесят чот}{ри ,гисячi BiciMcoT двадцять шiсть грн. 26 Korr.)

грн без П!В

lнформачiя IIро Об'скт не вклIочений до перелiку майна, rцо Itiд.llягас приватизацtI.
наявнiсть рilлеltь про

провеJ]ен}lя

iH вестиlIiйttого
конкурсу або про

вкJl}очення об'скта до
перелiку майн;1, tцо

Орендодавеl{ь

Балансоутрим,увач

ццддIq9_ц!ц_р9]:ц]9lц1



Iнформаltiя про Не потребус
о,l,риманl{я

Продовження таблицi

1-Io BI{o вах(ень депутата Киiвськоi

ба"л ансо ут,ри м у E|aL{ е м

погоджеIIня органу

управлiння

Iнформачiя IIро

цiльове IIризначеl1}lя
об'скта оренди

Проскт договору

Iнформашiя l1po

аукцlон

Умови оренди майна

але не бiльше Hi;K

ради.

5 poKiB.

MicbKoi

Об'скт оренди не

rцойтrо виявJIених
вiд,ttосttться до пам'яток культурноТ спадщини,
об'ектiв культурноТ спадщини

/[одасться
наданltя в

розмiшtення голови депутатськоI фракчiт Киiвськоi Micbkoi ради,

-до-о.-оrБй, npo проведення електронного аукцiону на

оренд)/ нежитJlових примiщень

Illфорпrаrtiп llpo аукtцiоll

Ёй-*rрй--аiГЙоГ"iаОу"u.r".ruоЙrрБ*iИтфговiйсистемi
державIIе пtдIIрисмство кПрозорро.Пролажi> через авторизованi

електроннi майдан,rики.
Спосiб проведенНя ayK]_1ioHy: елекl,роlIний аукцiон на наданЕя в

оренду.
дата та час aykuiolly визначаються на електронному маиданчику.

Час проведення ayKuiolly встановлIо€ться електронIIоIо торговоlо

системоlо автоматично вi/Iповiдно до влIмог порядку проведенtIя

слектронI{их аукцiоrl iB.

Кiнцевий строк поданн,{ заяви
,га eJIeKTpoI{HoNly аукцiонi
встановлюс'гься €лектрtэнною

еJlектронltого ayKuiolIy окремо
хRиJIи}I до 20 годи}lи З() хвилин лня. шlо передус l1I{ю проведеI{[Iя

цектро ц_I] 
glq 1уц]ц 9}I ), ___

на участь в електронrrому аукцiопi
iз зниженням стартовоi цitlи

торговоIо системою для кожного
в промiжку часу з l9 годиrrи З0

TepMiH [IовноваженьС,грок оренди: .5 poKiB. irле

депутат а КиТвськоТ MicbKoi
Стартова ореIrдIrа тlла,l,а :

З 748,26,1-plr (три тисячi ciMcoT сорок BiciM грн 26 коп.), без

урахува}iня II[t} - для електронного аl,кцiону;
1 874.1З грн (одItа тисяIIа BiciMcoT сiмдесят чотири грн 13 коп.). без

урахуванвя П[В - лJtя с,Jlектронного al,KuioHy iз зниrкенням

стартовоТ чiни
l 874.1З грн (одrrатисяI]а вiсiмсот,сiмдtесят чотири грrr 13 коп.). без

),рахуваIrtlя IU(B ]UIя еJIекl,ронгIого ayKuioH1, за метолом

покрокоl]ого зI{l,t)ItеlllIя cl-ap,]oIltlT ореtlдноТ плати та подrlльшlого

гlе бiльшс
ради.

ПропоноваgцЙ rэтрок

оренди та l,рафiк
використання o(J'cKтa

Iнформачiя про те. Iцо

об'сктом ореFIди с

пам'ятка ку.lrы,урноТ
спадщини. щсlйно

виявлений об'€кт
куль,l,урноi спадцини

чи його частIdI{а

подаFIня цi tl ових проttо:lи цiл"т

2



/lодатковi умоl]и
ореI{ди майrlа

IнформаIriя про
умови, на як}lх

проводиться аукцiон

продовження ,габлицi

оренлар Bilttllko/toByc [iалансоутримчвачу витрати пов'язанi зi
сплатою витрат I{a оплат)/ комунаJIьних послуг, земельного податку
rrропорчiйно площi ореIIдованих примiщень, електропостачання,
послуги з прибирання територiТ та вивiз смiття, охорона територii
гtримiщення булiвлi та iH. експJIуатацiЙнi послуги.
Здiйсненttя невiд'смних llо.ltiпшень мо)кливо ,гiльки 

у разi надання
орендо/IавlIем письмовоl згоди tla IIоточний та/або капiтальний
ремонт opeнlloBaнol,o пrайна, як це передбачено чинним
законодавством.
Оренлар здiйснюс страхування об'скту оренди на користь
балансоутррIмувача.
Орендlri канiкули - IJe пе])еlIбаченi.

Майно передасться в оре}Iду без права перелачi в суборенду.

Особа. яка мае HaMip взяти участь в електронному аукцiонi, сплачуе
реестраltiйний т,а г,арантiйlrий вItески д.llя набу,гтя статусу учасника.
Розмiр мiнiмального кроку пiдвищення стартовоi орендноi плати
для:

- ayKuioHy - 37,-l8 грн (1%);
Розмiр гарантiйllого Btlccкy: 4 962,00 грrr
llyHKmo.1t 5,9 Поряdку переdччi rl opeHdy dерэк:авноzо mа
ко,иуllсl",l,ыtl)?о .\luLlH0 зазllачено, t,t1o у рсtзi коJIu сmарmова оренdна
п.|Iапlа вIlзнuчеltсI на пidс,пtсtвi бшшлlсослtl| варmосmi об'екmа opeHdu,
Lцо е lrcpyxo,\4u.\4 _uctitHo_,v. mа .vас вllзначену rLцоulу, розмiр
zаранmifuюzо внеску вllзt.lачаеmься uLцяхом засmосування mакоi'
форм1,,1tч.
Гв : 5Пшt х 0,12112 х S. де
I-B - розптiр гарантiйного llнecкy;
I1M - гlроilситковиii MiHiMyM. встановJIений для працездатних осiб rta
1 сiчня календарного pol()/. в якому здiйснтосться розрахунок;
S - :зага.:tьг{а площа об'скта оренди
Гв - 5 х 248] х ().]2 / l 2 х 21,58 - 3 019,1 5zрн
Розмiр гараIrтiйного Bl{ccl(y не може бути меншим, нiж два
прожи-гкових мiгliмуми. встановлеtli д.1,1я працездатних осiб на l
сiчня каJlеrlJ{арного pol(),, якому здiйснюсться розрахунок для буль-
яких об'сктiв оренли не:]алежно вiд мiсllя розташування (п, 58
ПоряDку 2]8],00 tpH.*2,0 - 1 9б2,00 zpH).
Гарантiйlrий внесок сIIлачусться у TepMiHll та в порядку, що
lзизначегli Регламентом роботи електронноi торговоi системи
державItс пiдпрllсмство <I-Iрозорро.ПродаlIсi>.
Роз,лliр рссстраuiйItоI-о Rнсску: б50,00 грн (заidllо Заксlну YKpaiilu
кПро оренdу dерэtс,авttо?о ll,ta KoxtyHa.,lbt-tozcl .ц,tайна) реесmрацiйнuй
внесок cy,||а коu,!пtiв у 7.1оз,тtiрi 0,1 ,мiнiуtально| заробimноi' rъцаmu,
BcmaHoB.,t(,tttll'ctllallo_tt lta 1' с,iчltя псlmочно?() року (б500,00 zprt.*0,] -
б5(),00 zpt).

] Ki;rbKicr-b крокitз a)KIlIoll\, за методом покрокового зItl,t}ке}lня
l.
I 
cTapToBol ореIlд]lоl l]ла,ги Iого поданIlя lдiнових

_ ]_rцqд9:ццщ- 99.

ГIерелача
орендованого майна в

суборенду



Вимоги до оренларя

!окументи, якi

розмiщус (завантажус)
Учасник в електроннiй

торговiй системi
державного

п iдприсмства
кПрозорро.Продажi>

для участi в

електронних торгах з

оренди майна на етапi
подачi закритих цiнових

пропозицiй тобто до
електроII ного аукцiоttу )

Вимоги ло оформ.llенtlя
KyMeHTiB, якi повинен
надати Учасник для
участi в електронних
торгах електроllноТ
торговоi' системи

/lер}кавного
ltiдприсмства

<Прозорро.Прода*iu

Щода,гкова iнформашiя

Реквiзити paxyHKiB

продоu*ення таблицi

Потенцiйний оренлар повинен вiдповiдати вимогам до особи
орендаря, визначеним статтею 4 Закону Украiни пПро оренду
державного та комунiшьного майна>.

Для учасr,i в ayKllioHi потенцiйний орендар ма€ подати до
електронtIоТ торговоi' системи документи, визначенi cTaTTelo 1З

Закону Украiни <[Ipo оренду державного та комунаJIьного майна>.
I]iдповiдальнiсть за достовiрнiсть поданих документiв несе заявник.

f{окументи. що подаються учасниками електронних торгiв повиннi
вiдповiда,ги I]иN{огам, встаIlовленим адмiнiстратором електронноi
r,орговоТ системи державr[ого пiдприсмства кПрозорро.llродажi).

Що укладення договору оренди або в день пiдпl.rсання такого
договору перемо)l(ець електрон}{ого аукчiону зобов'язаний
сплати,ги авансовий внесок та забезпечувальний депозит, tцо
визначенi за резуль,га,гаtми аукцiону у розмiрах та порядку,
llередбаченлlх проектом договору оренди майtlа, опублiкованого в
oгoJIoшeHIIi про перелачу майна в оренду у вiлповiлностi до пункту
80 I1оря,lrку, rla рахугlок, зlазначений орендодавцем у проектi такого
догово

Реквiзити paxyHKiB операторiв електроннлlх майланчикiв,
вiдкритих дJlя сплати потенцiйними орендарями гараrrтiйних та
ресстрачiйгrих BHecKiB за посиланням на cTopiHKy вебсайта
адмirriс,гра,r,ора, на якiй зазначеtli реквiзити таких paxyHKiB
https://prozorro.sale/in Го/еlеktrоппi-mаj danchiki-ets-prozorroprodazhi-
cbd2.

OrrepaTop еJIектронного майданчика здiйснюе перерахування
ресстрацiйного та (або) гарантiйного внеску на казначейськi
раХуrtки за такими реквiзlrтами: в нацiона.пьнiй валютi:

одерlкувач:

.ЩесIlянська районна в bricTi Кисвi державна алмiнiстрацiя
PaxylloK .I'{,, t IA 8 б820 1 7 20З 5 52490З 80000 77766
Банк одерlI(уваllil: /I.ерж:авна казначейська с;lуrкба УкраТни,

м. КиТв
Код згiдтiо з СЩРПОУ З74l5088
Призпачення платежу: .цJIя перерахування ресстрачiйного та

гарантiйlrого BHecKiB.



5 Продовження таблицi

Технiчнi реквiзити
оголошення

Перiол Mixc а,

аукцiоном iз
покрокового
цiнових проп(
оt,оJIоlJIення е

в оренду).
€дине посил
ГIОСИЛаIIНЯ В

електронL{ого
httрs://рrqzоггс

кцlоном т,а аукцlоtlом lз зttиженням cTapToBol цlни,
ниженням стартовоi цiни ,га аукцiоном за методом
iниження стартовоi цiни та подаJIьшого подання
зичiй (20-З5 календарних днiв з дати оприлюднення
ектроннок) торговою системою про передачу майна

tння на веб-сторiнку адмiнiстратора, на якiй €

алфавiтноплу порядку на веб-сторiнки операторiв
майданчика, якi мають

sal e/info/el ektronni -mai danch iki-ets-prozon qрrоdафi-
cbd2.

KoHTaKTHi данi (номер
телефону i адреса

електронноТ пошти
гlрацiвника

ба-пансоутри мувача дJ]я
звернень про

ознайомлення з

об'сктом оренди

!оступ для оз
16:00 з понед
кКеруюча к

flеснянського

KoHTaKTlra осо
Тел. 067 555 4

tайомJIення з об'ектом оренди у робочi днi з 08:00 до
лка по п'яIтницю забезпечуе балансоутримувач КП
lмпанiя з обслуговування житлового фонду
lайону м. Киева>

iа: Сокур Вшlентина Щмитрiвна
; 52; (0а\ 546 З9 17,

Керiвник апара Ольга МАШкIВСЬкА


