
дЕснянськА рдйоннА в MIсTI ки€вI
ДЕРЖЛВНЛ АДМIНIС ТРАЦlЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

J98

Про оголошення аукцiону на надання в оренду
нежитлових примiщень KoMyHa_IIbHoi власностi
територiа.пьноi громали MicTa Киева, що
переданi до сфери управлiнtля f{еснянськоТ
районлtоТ в плiстi IfucBi державн(li адшлiнiстрацiТ

Вiдповiдно до заксlнiв Украiни <[1ро мiсцевi державнi адмiнiстрацii>, <IIро
оренду деря(авного та комYнальноI,о майна>, Порялку передачi в оренду
лержавного та комунаIьного майна, затвердженого постановою Кабiнеry
MiHicTpiB YKpaiЪlI вiд 03 червFIя 2020 року J\Ъ 483 к/]еякi питання оренди
деря(авI{ого ,га комуIIаJIьного N{AI,"tHa)), рiпrення КиiвськоТ MicbKoT радlл
вiд 23 JIипня 2020 року N9 50/9129 <Про деякi пI{TaIlFIrI ореI{ли комуII€Lль}{ого
Mar?rla терлr,горiа.ltt tlоi I,ро]иад!l л,riста Кисвa>>, ]]paxoвyl()Tl14 лис,г
баЛансоУТриI\Iувача i(омунаLIIыiого пi2дшрlтемст,ва <i{еруrочir l<омпаtлiяt :з

обслугов)/ванIIr{ жи,гJIоI]оI,о фоrrду f{есriянського району N4. Киева>> Bil\ 0В вересrrя
2022. року }l9 46: l909:

1. Ого.тttlсtатtt аукцiон, за результа,гами якого нежитJIовi rrримiщепня
ЗагiLпьноIо плоtIlеIо 49,40 кв. м, що зIlаходяться за адресою: м. Киiв,
[Iросп. ЛiсоlзtlЙ, 2З-А, можуть бутлr переддаrri в оренд{не корI4стуванIlя.

2. ЗаТверлИ:t'и текс,г oгoJlotцeнIm про проведення електронного аукцiоtrу на
}IаданнЯ в оре}IдУ IlежLIl,лоI}их примirтlочь l]?,г&IIьною IIJ{оIIiero 49,40 кв. п{, IiIo
знаходя,l,ься за алресоI(): пл. КиТrз, просil. .JIiсовий ,2З-^, що д{одас.l][.сJI.

3. Вiддi.тту з пита[tь MaiiHa ltoý{yFIaJIbHoT власностi /{есняrIськоi parioHHoT в
пtiс,гi Киевi /lepxtaRI,IoT алмiнiСтраrцii 1.1озпtiститлI огоJIоIпеIIFIя про проRслс:нI{rI
електlэоIlllого ауrсlдiоrrу uа I{ада[IЕIя ь] ореIrлу ше}китлових гiримiпдень загаJIыIоIо
ПЛОIЦеЮ 49,40 кв. м, fi-Io знаходяться за al(pecolо: м. KtliB, просп. Jliсовиli, 23-Д, в
електроннiй торговiй сис,гемi.



4. Вiддiлу бухгалтерського облiку та звiтностi Щеснянськоi раЙонноi в

MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii В установленому порядку, провести

перерахування коштiв, що надiйдуть вiд оператора електронного майданчика та

конанням
районноТ

цього розпорядження покласти на заступника
R плiстi Кисвi державноТ адмiнiстрацiТ

орендаря.

5. Контроль за ви
голови .Щеснянськоi
О. Плясецького.

Голова Щмитро PATHIKOB



ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядrкення .Щеснянськоi районноi
в нiстпацii
Bi ,98

ОГОЛОШЕННЯ
про проведення електронного аукцiону на надання в оренду

нежитлових примiщень загальною площею 49,40 кв. м, що знаходяться за адресою: м. КиiЪ,
просп. Лiсовий,23-А

Загальна iнформачiя

Орендодавець Щеснянська райопна в MicTi Киевi державIrа адмiнiстрацiя, код
еДРПОУ 37415088, адреса: проспект Володимира Маяковського,
29, MicTo Киiв, 02225, тел. (044) 546-20-]|, e-mail: vkvO9@ukr.net

Ба_пансоутримувач КП <Керуюча компанiя з обслуговування житлового фонду
Щеснянського району м. Кисва>), код €ДРПОУ З9605452, адреса:
вул. Миколи Закревського, бул. 15, м. Киiв, iндекс 022|7, тел. (044)
546 З9 l7, e-mail: уОsрkцr@дkцдФ; orendal6(Eukr.net.

Iнформацiя про об'сrст орсIIдII, що пriстuться в Перелiку першого тппу

Iнформачiя про
об'скт оренди

Об'ект оренди знаходиться за адресою: проспект Лiсовий, 23-А,
м. Киiв, iндекс 02166
Загальна площа: 49,4 кв. м.
Корисна площа: 49,4 кв, м.
Частина нежитловоi булiвлi, перший поверх.
Тип об'екта: нежитловi примiщення
Вхiд в примiщення окремий. Стiни, фундамент, перекриття в
задовiльному cTaHi, фiзичний знос вiдповiдае TepMiHy експлуатацii
булiвлi.
Технiчний cTatI об'скта задовiльний. Iнфорплацiя про потужнiсть
електроп,tерелti i забезпечення об'скта комунiкацiя,лlи
е електропостачаIIня, водопостачання, теплопостачання.
Поверховий план та фотографiчнi зобраяtення об'екта додаються в
окремому файлi в ЕТС.
В податковiй заставi не перебувас.

BapTicTb об'екта
оренди

Залишкова бшlансова BapTicTb станом на 31.08.2022 - 783 584,57
грн. (СiмсоT,вiсiмдеслl"грI{ трIсячi п'ятсот вiсiмдесят чотири грн. 57
коп.) грIr без П/(В.

Первiсна BapTicTb cl,a}IoNl rra 31.08.2022- 79З 981,95грн. (CiMcoT
.г{ев'яltосто три тися.ri дев'ятсот вiсiмдесят одна грн. 95 коп.) грн без
пдв.

Iнформацiя про
наявнiсть рiшень про

проведення
iнвестицiйного

конкурсу або про
вклIочення об'скта до
перелiку майна, що

пiдлягае приватизацiТ

Об'ект не вI(лIоченилi до перелiку майна, що пiдлlягае приватизацii.



Iнформачiя про
отримання

балансоутримувачем
погодження органу

управлiння

Не потребус

Пропонований строк
оренди та графiк

викOристання об'екта

Не бiльше 5 poKiB

Iнформацiя про те, що
об'сктом оренди с

пам'ятка культурноТ
спадщини, щойно
виявлений об'ект

культурноi спадщини
чи його частIлна

об'скт оренlци не вiдноситься до пам'яток культурноi спадщини,
щойно виявлених об'ектiв культурноi спадщини

lнформацtя про
цiльове призначення

об'екта оренди

Проскт договору

об'скт оренди вiдповiдно до Порядку мох(ливо використовувати за
будь-яким цiльовим призначенням, oKpiM наступних видiв
дiяльностi:
- розмiцення суб'ектiв господарювання, що здiйснюють дiяльнiсть
зi збору та сортуванIIя вторинноi сировини;
- розмiшlеннrl торговельних об'ектiв з продажу алкогольних та/або
,tютюtlових виробiв;
- розмiщення кафе, барiв, закусочних, буфетiв, кафетерiiв,
pecTopaHiB, закладiв рест,оранного господарства з постачання страв,
приготовлених централiзовано, для спо}кивання в iнших мiсцях, що
здiйснIоlоть rrродая( ToBapiB пiдакцизноi групи;
- розмiщенrrя хостелiв;
- розмiщення суб'ектiв господарювання, що надають послуги з

утримаI{ня тварин.

!одастьоя до оrо*r-о,*о Гф Б *
налаI]IJя Ii о н е)I(итJIовI,Iх примiщень

Iнформацiя про ltукцiон
Iнформацiя про

аукцiоrl

Продовяtення таблицi

Електроllttий аукцiон вiдбувасться в електроннiй торговiй системi
державне пiдприешtство <Прозорро.Продажi> через авторизованi
електроr{нi майдан.rики.
сrrосiб проведення аукцiону: електронний аукцiон на наданIIя в
оренду.

flaTa та час аукцiону l]}Iзначаю-fься на електронному майданчику.
Час проведення аукцiону встановлюеться електронноIо торговою
системою ав,го]\{атичтlо вiдповiдно до Rимог порядку llроведеIlня
еJIO,ктронних аукцlоlilв.
Кiнцевиii cTpol( поданпя заяви на учаоть в еJIек,гронноN{у аукцiонi та
електроIlному аукцiонi iз зниженням стартовоi цiни встановлюеться
електронноIо торговою системою лля кожного електронного
аукцiонУ OKPeIvlo в прол,liltску часу з 19 години З0 хвилtлн до 20 I.одини

Стартова оренд[rа плата:
7 835,85 грн (Ciпr .гLlспч BiciMcoT тридцять п

Умови оренди майна

xyBaHHrI - длJI еле нного аукцiон
85 Korr.), без



Продовження таблицi

З 917,9З грн (Три тисячi дев'ятсот сiмнадцять грн. 93 коп.), без

урахування ПЩВ - для електронного аукцiону iз зниженням
стартовоi цiни
З 917,9З грн (Три тисячi дев'ятсот сiмнадцять грн. 93 коп.) без

урахування П!В для електронного аукцiону за методом
покрокового зниження стартовоi орендноi плати та подаJIьшого
подання цiнових пропозицiй

,Щодатковi умови
оренди майна

Орендар вiдшкодовуе Балансоутримувачу витрати пов'язанi зi
сплатою витрат на оплату комунаJIьних послуг.
ЗдiIiснення HeBiд'eMrrrlx полiпшень можливо тiльки ), разi надання
орендодавцем письмовоТ згоди на поточний та/або капiта_llьний
peMoIrT орендованого майна, як це передбачегlо чиFIним
законодавством.
Орендар здiйснюс страхування об'екту оренди на користь
балансоутримувача.
Оренднi канiкули - не передбаченi.

Передача
орендованого майна в

суборенду

Орендар мае право за письмовою згодою орендодавця передати в
суборенду орендоване ним майно.
Майно пере/Iасться в ореIIду з правом передачi в суборенду, за умови
зобов'язання субореrtларя та орендаря щодо вiдображення в
договорi суборенди цiльового використання, за яким об'ект буде
викорuстовуватися, а прII змiнi на буль-яке iнше використання
суборендар IIовинен повiдомляти про таку змiну орендаря, а оренлар
у cBolo tIерг)/ орендодавця та балансоутримувача.
Орендар може укладати договiр суборенди лише з особами, якi
вiдповiдають виI\IогаN,I cTaTTi 4 Закону.

Iнформацiя про

умови, на яких
проводиться аукцiон

Особа, яка мас HaMip взяти участь в електронному аукцiонi, сплачус
реестрацiйний та гарантiйrlий внески для набуття статусу учасника.
Розмiр мiнiмального кроку пiдвищення стартовоi орендноТ плати
для:

- аукцiону-- 78,Зб грн (1%);
Розмiр гарантiйного BIlecKy: 6 128,07 грн
Пуltкmом 58 ГIоряdку переdачi в оренОч dерэrcавttоzо mа
ко]|4vttальлlоzо м.айна зазлtаLtено, ulo ч Dазi колu сmарmова opet.tdHa
пryаmа вuзLlачена на пidсmавi зaJlutLlKoBoI' балансовоi' варmосmi
об'екmа оренdu, Lцо е нерухо,ц,41L|чt lуtайнол,t mа д4а€ вLlзначену llлоtalv.
р_озлаiо zаранmiйrtоzо внеску вuqначаеmься ulляхол4 засmосування
форму,лu, вuзначеноi'у пупп,пi 58'l Поряdку.
5 8-' . Ф орлtул а р о з р axyl l l:y р о з м ipy z ар ан п.ti йн о z о вн е с ку ;

de Гв - розлliр zаранmiйноzо внеску,.
Пм - про}lаlmковuй лtiнiлlул,l, всmаLlовленuй dля праtlезdаmнuх

осiб tm ] сiчttя lсаленdарно2о року, в ялсо^|)) зdiйснюсплься
розрахунок,,

0, ] 2 - коефiцiсttл11, LL;o вidповidае розлtiру cmaBKLl opeHdHoi'
tulamu (I 2 BidcomKiB),,

S - заzальл!а лшоLllа об'екmа opeHdu.
I'B:(5 *24В ],00'*0, 1 2)/ 1 2*49,4 кв.л,t :б l 28,()7 zpH.

При цьоплч в будь-якомч випадкч розмiр гаран'iйно'о внескy не
може бути меншим, Hilc два прожитк9вих мiнiмуми, встановлешi дrtя



Продовження таблицi

працездатних осiб на 1 сiчня кilлендарного
здlиснюеться розрахунок
вiд мiсця розташування

Розмiр ресстрацiйного внеску: 650,00 грн (зеidно Закону YKpaiHu
кПро opeHdy dерэtсавноzо lпа комунальrtоzо л,tайнаD реесmрацiйнuй
внесок - сулtа KotttпtiB у розмiрi 0, ] лliнiмальноi' заробimноi' плапш,
всmановленоl' сmаном, tla ] сiчня попtочлtоzо року (б500,00 zpH.*O, ] --

б50,00 zpH).

Кiлькiсть KpoKiB аукцiон1, за методом покрокового зниження
cTapToBoi орендноi плати та подальшого подання цiнових
пропозицiй - 99.

ПотенцiйнийI орендар повинен вiдповiдати вимогам до
орендаря, визначеним статтею 4 Закону Украiни <про
державного,га комунaшьного майна>.

Для участi в аукrцiонi потенцiйrtий орендар Nlae подати до
електроIIноi торговоi системи документи, вItзначенi статтею 13
Закону YKpaiHl,r кПро оренлу державного та комунаJIьного майна>.
Вiдповiдаr.пт,гtiсть за достовiрнiсть поданих,цокуN,lентiв несе заявrIик.

.Щокумент", Б "одооrо." у"чоиками електронни*-rЬргiu гlоu"ннi
вiдповiдати врIмога\,I, встановленим адмiпiстратором електронноi
торговоТ cItcTeIlIII державIrого пiдприсмства кПрозорро.IIродажi>.

для будь-яких об'ектiв
DОКУ. в якомy

оренди незilлежно

особи
оренду

Вимоги ло оформлення
документiв, якi tlовинен

надати Учасник для
учас,гi в електронн}Iх
торгах електронгlоi
тсlрговоТ сI{стеми

державного
пiдприемства

<Прозорро.Продаrпiu

!одаткова iнформаuiя

договору переможець електронного аукцiону зобов'язаний сплатити
авансовий BI{ecoK та забезпе.Iува_пьниIi депозит, що визначенi за
результатаNrи аукцiону у розмiрах ,га порядку, передбаченлlх
проектом доI,овору орепди майна, опублiкованого в ого.цошеннi про
передачу MalYtHa в оренду У вiдповiдностi до п}.нкту 80 Порядку, rla
рахунок, зазна.tений орендодавцем у проектi такого договору.

Вимоги до орендаря

Щокументи, якi
розмiщус (завантажус)
Учасник в електроннiй

торговiй систепri
державного

пiдприсмства
<Прозорро.Продажi>

для участi в
електронних торгах з

оренди майна на етапi
подачi закрIлтих цiнових

пропозичiй тобто до
електронного аукчiону)



Продовження таблицi

Реквiзити paxyнKiB Реквiзити paxy}IкiB операторiв електронних майданчикiв,
вiдкритих для сплати потенцiйними орендарями гарантiйних
та реесц)ацiйних BHecKiB за посиланням на cTopiHKy вебсайта
адмiнiстратора, на якiй зазначенi реквiзити таких paxyHKiB
https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-
cbd2.

Оператор електронного майданчика здiйснюе перерахування
ресстрацiйного та (або) гарантiйного внеску на к€вначейськi рilхунки
за такими реквiзитами: в нацiональнiй валютi:

Одержувач: .Щеснянська районна в MicTi Киевi лержавна
адмiнiстрацiя

Рахунок N9 UA8682 017 20З 5 524903 80000 7 7 7 66
Банк одержувача:

,Щерlкавна казначейська слуяtба УкраiЪи, м. КиiЪ
Код згiдно з СЩРПОУ З7415088
Призначення платежу: для перерахування реестрацiйного та

гарантiйногсl BHecKiB.

Технiчнi реквiзити
оголошення

Перiод Mixt аукцiоном та аукцiоном iз знихtенням cTapToBoi цiни,
аукцiоном iз знихtенням стартовоi цiни та аукцiоном за методом
покрокового зниження стартовоТ цiни та подальшого подання
цiнових пропозицiй (5-35 календарних днiв з дати оприлюднення
оголошення електронною торговою системою про передачу майна в
оренду).
Сдине посилання на веб-сторiнку
посилання в алфавiтному порядку
електронного

:llprozoto idanchiki

адмiнiстратора, на якiй с
на веб-сторiнrtи операторiв
майданчика, якi MaIoTb

KoHTaKTtli данi (номер
телефону i uдреса

електронноi пошти
працiвника

балансоутримувача для
звернень про

озrrайомлення з
об'ектом оренди

.Щоступ лля ознайомлення з об'ектом оренди у робочi днi з 08:00 до
1б:00 з понедiлка по п'ятницIо забезпечу€ бшtансоутримувач КП
<Керуюча компанiя з обслуговування жIлтлового фонду
.Щеснянського району м. Киева>

ItoHTaKTHa особа: Сокур В алентина .Щrчrитрiвна
Тел. 067 555 45 52 QаЦ 546 З9 |7.

KepiBttltK апарату .Uцд ольга МАIIIКIВСъКА


