
дЕснянськл рлйоннА в MIсTI ки€вI
ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

/l, р,а а{D;"L MlQ9

Про оголошення аукцiону на надання в оренду
нежитлових примiщень комунальноi власностi
територiальноТ громади MicTa Киева, що
переданi до сфери управлiння ,Щеснянськоi

районноi в MicTi Кисвi державноТ адмiнiстрацii

вiдповiдно до законiв ykpaiHlI ппро мiсцевi державнi адмiнiстрацii>, <про

орендУ державногО та комунЕLлЬного майна>>, Порядку передачi в оренду

державного та комунального шtайна, затвердженого постановою Кабiнету

MiHicTpiB Украiни вiд 03 чер]]ня 2020 року М 48З <Щеякi питання оренди

державного ,га комуншIьного майна>>, рiшенняt IftliBcbKoT MicbKoi ради
вiд 2З липня 2020 року М 50/9129 <<Про леякi питання оренди I(омуIIа_пЬFIогО

л,tайна територiальноТ громади шriс,га Кисва>>, врахОВУtОЧИ JII,IOT

баltаллсоутримувача ко]\{уI{алLII()го некомерцiйrrого пiдпрrrемства
<Консультативно-дiагностичrlr.rii це[Iтр)) /{еснянського 'району м. KpIcBa вiд
08 вересня2022 рок J\Ъ 1746:

t. Оголосити аукцiон, за резуJIьтатами якого нежитловi примiщення
загальноIо площеIо 18,00 кв. м, цдо знаходяться за адреёоrо: м. КиТв,

вул. Закревського Миколи,81/1, NIo}K}TL бути rrереданi в орендне користування.

2. 1}атве1.1дити,fеI(с,г огоJIош]ення про проведення сJIектронного аукцiогlу на
налаIIrIя }r opeн/Iy нежl{тловI,Iх приN{iщегtь загаjIьноIо плошею 18,00 кв. Ivl, uIO

зно,\оi{rlться за адресоIо: rrt. КиТв, вул. ЗакревсLкоl-о Мlтксlзtи. 81i 1, tl(о /lо/(астьOя.

3. I]iддiлу з tILITaItb майtrа ](o]\{yI]aJIbHoT в;tаслiЬс,гi ЩсснянсьiсtlТ райоurlоТ rз

Micтi Киевi державI{оТ алr,лiнiс,грацiТ розьtiститлt оголоIшенtlя про ilроведtення
електронI{ого аукцiону на надаIIFrя в орепду не}Itитлових прlлмiщень загапыtоIо
плоtцею 1В,00 кв. м, що зi{ахоляться за адресою: м. КиТв, вул. Закревського
Миколи, 81/1, в електронЁiii торговiлi cI,IcTeNli.



I

4. Вiддiлу бухгалтерського облiку та звiтностi .ЩеснянськоТ районноi в

MicTi Кисвi державноi адмiнiстрачiт в установленому порядку, провести

перерахування коштiв, що надiйд}ть вiд оператора електронного майданчика та

орендаря.

5. Itонтроль за виконання-м цього розпорядження покласти на заступника

головИ Щеснянськоi районноi В MicTi Кисвi державноi адмiнiстрацiТ

О. Плясецького.

Голова .Щмитро PATHIKOB



ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядlкення,Щеснянськоi районноi

i' Wу"

ОГОЛОШЕННЯ
про проведення електронного ayKuioнy на надання в оренду

нежитловИх пр"йiщень загальНою плоцеЮ 18,00 кв. М, ЩО знаходятЬся за адресою: м. Киiв,
вул. Закревського Миколи, 81/1

Загалыrа iнформацiя

Орендодавець .Щесrrяlrська райоrrrrа в
сдрпоу 37415088,

MicTi Itиевi державIIа адмiнiстрацiя, код
мlсцезнаходження: проспект Володимира

(044) 546-20-7|, e-mail:Маяковського, 29, MicTo Киiв, 02225, тел.

vkvO9@ukr.net

Балансоутримувач Комунальне некомерчiйне пiдпрлtсмство <<Консультативно-

дiагностичний центр)) Щеснянського району м. Кисва, код СДРПОУ
26188З08, адреса: вул. Закревського Миколи, бул. 8l/1, м. Киiв, iндекс

О22З2, тел. (044) 5З2-92-47, 044-5 3 0-02-0б e-mail : crpdesn@gmail.com

Iнформачiя про об'скт оренди

Iнформацiя про
об'ект оренди

Об'ект оренди знаходиться за адресою: вул. Закревського Миколи, 81/1,

Загальна площа: 18,00 кв. м.
Корисна площа: l8,00 кв. м.
Частина шестиповерховоi панельноТ будiвлi, перший поверх.
Тип об'екта: нежитловi примiщення.
Вхiд в примiщення загальний. Стiни, фундамент, перекриття в

задовiльному cTaHi, фiзичний знос вiдповiдае TepMiHy експлуатацii будiвлi.
Технiчний стан об'екта задовiльний, в наявностi сLIстеми

електропостачання, теплопостачання, водопостачання та кана-пiзацii.
Об'ект оренди не мае окремих особових paxyHKiB, вiдкритих
постачаJIьниками комунаJIьних послуг.
Поверховий план та фотографiчнi зображення об'скта додаються в
окремому файлi в ЕТС.
В податковiй заставi не перебувас та пiд арештом не знаходиться.

BapTicTb об'скта
оренди

Залишкова балаЙсова BapTicTb об'екта оренди станом на 31.08.2022
278 325,00 (дЪiотi сiмдесят BiciM тисяч триста двадцять п'ять грн, 00 коп.)
без П!В.

IнформаItiя про
наявнlсть рlшень про

проведення
iнвестицiйного

конкурсу або про
включення об'екта
до перелiку майна,

що пlдлягае
приватизацii

РiшеttItя про llроведен я iнвестицiйного конкурсу або про включення
об'екта до перелiку майrIа, що пiдляга€ приватизаIдii, вiдсутнi.



Продовження таблицi

Iнформацiя про
отримання

балансоутримувачем
погодження органу

управлlння

Iогод>tсено

Пропонований строк
оренди

Не бiльше п'яти poKiB

Iнформачiя про те,
що об'ектом оренди

е пам'ятка
культурноТ

спадщини, щойно
виявлений об'скт

культурноi
спадщини чи його

частина

об'ект оренди не вiдноситься до пам'яток культурнот спадщини, пдойно

виявлених об'ектiв культурнот спадщини

Iнформацiя про
цiльове призначення

об'€кта оренди

Об'ект оренди вiдповiдно до Порядку неможливо використовувати за буль-

яким цiльовим призначенням, oKpiM визначеного, а саме: для розмiщення
iдальнь, буфетiв, якi не здiйснюють продаж ToBapiB пiдакцизноi групи у
навчаJIьних закладах та вiйськових частинах, примiценнях бiблiотек,
TeaTpiB, музеiв, закладiв охорони здоров'я.

Проект договору .Щодаеться до оголошення про передачу нерухомого майна в оренду в

окремому файлi в ЕТС

Iнформацiя про аукцiон

Iнформачiя про
аукцiон

iй торговiй системi державне
через авторизованl електронн1

майданчики.
Спосiб проведення аукцiону: електронний аукцiон.
Щата та час аукцiсlну визначаються на електронному майданчику.
Час провелеtrня.аукцiону встановлюеться електронною торговою системою
автоматично вtдповiдно до вимог Порядку проведення електронних
аукцiонiв.
Кiнцевий строк ]lолання .заяви на участь в електронному аукцlон1 та
електронномУ аукцlонl lЗ зIIиженняМ cTapToBol цlни встановлlосться
електронною торговоIо системою для кожного електронного аукцiону
окремо в промiжку часу з 19 години 30 хвилин до 20 години З0 хвилин дня,
що перед)/е лню проведення електронного аукцiону.

Умови оренди майна Строк оренди: п'ять poKiB
Стартова орендна плата для:

- 2 78З,25 грн (двi тис. ciмcoT вiсiмдесят три грн, 25 коп.), без урахування
ПДВ - дJIя електронного аукцiону;

- 1391,6З грн (одна тис. триста дев'яносто одна грн. 63 коп.), без

урахуванIIя ПДВ _ для електронного аукцiону iз зниженням стартовоТ цiни;- 
- 1391,б3 грн (олна тис. триста дев'яносто одна грн. бЗ коп.),, без

урахування ПЩВ - для електронного аукцiону за методом покрокового
зIILIх(енням стартовоТ орендноi плати та подшIьшого подання цlнових
пропозицiй.



Додатковi умови
оренди майна

Iнформацiя про

умови, на яких
проводиться аукцiон

бйй яКа N,{а€ Ilaпlip взятГ участь в електронному аукцiонi, сlrлачуе

реестрацiйний т асника.
Розмiр MiHiMaэrb лати для:

- аукцlон),
Розмiр iаранriйного внеску (потен ,00 грн.

пункmом 58 Поряdку переdачi в opeHdy depжaBttozo mа коrйунальлtоео

ллайна переdбачено, Lцо у разi колu сmарmова ope+dHa плаmа вuзначена на

пidсmавi балаrtсовоi'варmосmi об'екmа оренdu, u4o е Hepyxoшull4 ллайном mа

мае вuзначену плоLцу, розмiр zаранmiйноzо внеску вuзначаеmься 11,1ляхол4

з асmо сув aHl t я пlако| ф ормулtt :

Гв:5Пм x0,|2l|2 х S, де
Гв - розмiр гарант,iйного внеску;
Пм - прожитковлtlYr MiHilvtyпl, встановлениiт, для працездатних оСiб На 1 СiЧНЯ

каJIендарного року, в якому здiйснюсться розрахунок;
S - загальна площа об'скта оренди
Гв: 5 х 248] х 0.12 / 12 х 18,00 -- 2 232,90 ерн.

При uьому в буль-якому випадку розмiр гарантiйного внеску не може бути
меншим, нiж два прожиткових мiнiмуми, встановленi для працездатних
осiб на 1 сiчня ка_.IендарIIого року, в якому здiйснюеться розрахунок для
будь-яких об'сктiв оренди незаJ]ежно вiд мiсця розташування
(п. 5В Поряdку 248],00 zрн*2,0: 4 9б2,00 zрн)
Гараrlтiйrrиli внесок сплачусться у термlни та в порядку, що визначенl
Реiламентопt роботи електронноi торговоi системи державне пiдприемство
<Прозорро.Продажi>.
Роiпriр-реестрацiйного внеску: 650,00 грн (зеidно Закоttу Украiнu к Про
оренOу dерэtсавното пха 1iол4)tл1{1льноzо майна)) реесmрацitittuй внесок - сума
KobctпliB у розмiрi 0,] лtittilлальttоi' заробimноi' rtJ,laп1u.l, всmановленоi' сmаноlи
на ] сiчнi поmочноzо року (б500,0 zpH*0,1 -- б50,00 zpH).

Кiлькiсть KpoKiB аукцiону за методом покрокового зниження стартовоi
орендноТ плати та подаJ,Iьшого подання цiнових пропозицiй - 99.

Потенцiйltий ореllдар п винен вiдповiдати вимогам до особи орендаря,
визначенI.IIv статтею 4 Закону Украiни <Про оренду дер}кавIIого та
комуналыIlого п,tайна>.

Вимоги до орендаря

куменr,и, якi
lзмiщуе (завантажус)
часник в електроннiй

Продовження таблицi

витрат на оплату комунальних податку пропорчiйно
плоцi ор.ендованих примlщ.п1l l9!ny," з прибирання
територii та в.ивiз смiття, охорона iщення будiвлi та iH.

експлуатацlин1 послуги.
здiйснення невiд'емних полiпшень можливо тiльки у разi надання
орендодавцем письмовоi згоди на поточний та/або капiта:lьний ремонт
орендованого майна, як це передбачено IIинним законодавством.

орендар здiйснюе страхування об'екту оренди на користь
балансоутримувача.
Оренднi канiкули - не передбаченi.

,Щля участi в аукчiонi rtо,rенцiйний орендар ма€ подати до елек,гронноi
торговоi системрl докум нти, вIiзначенi cTaTTero 1З Закону Украiни кПро
оренду державного та комуншIьного майна).
Вiдповiда_ltt нiсть за достовiрнiсть поданих д KyMeHTiB несе заявник.торговiй системi

державного
пlдприсмства

<Прозорро.Продажi>
для участl в

електронних торгах з
оренди майrта на етапi

_]подачl зак



Продовження таблицi

цiнових пропозицiй
тобто до електронног(

аукцiону)
Вимоги до оформлення
документiв, якi повинен

надати Учасник дtя
участi в електронних

торгах
електронноi торговоТ
системи державного

пiдприемства
кПоозоDро.Продажi>

.щокументи, що подаються учасниками електронних,r,oprrE lluljиtltll

Ъiдrrо"iдurй ""ro.ur, 
встановленим адмiнiстрцором електронноi торговоТ

системи державного пiдприсмства кПрозорро.Прода}кi),

,Щодаткова
iнформачiя

То укладйня договору орендлI або в день пlдписання такого договору
переможець електронного аукцlону зобов'язаний сплатити авансовий
urrb"o* та забезпе"уuалuн"й депозит, що визначенi за результатами
аукцiону у розмiрах та порядку, передбачених про€ктом договору оренди

ййпц Ъпублiкоiаного в оголошеннi про передачу майна в оренду у
вiдповiдноътi до пункту 80 Порядку, нарахунок, зд}начений орендодавцем
v ппоектi такого договору.

Реквiзити paxyHKiB Реквiзити paxyнl
сплати потенцiйrt
посиланням на
реквiзити таких

такими реквiзитами:
в нацiональнiй валютi:
Одержувач: ,Щеснянська районна в_ MicTi KleBi дерх<авна адмiнiстрачiя
Рахунок Ns UA8682 0 |7 20З 5 524903 8 00007'7'7 66
Банк одержувача: ,щержавна казначейська служба Украiни, м. Китв
Код згiдtrо з €ДРПОУ З7415088
призначеtIня платежу: для перерахування реестрацlиного та

гарантiйного BrrecKiB

Технiчнi реквiзити
оголошення

ПерiоЛ мiж аукчit)ном та ayKttioHoM 1з зниженНЯIчI СТаРТОВ

iз 
-знlлrкенrtяпл 

с,гартовот цiни та аукцiоtlом за мето
зниженFIя cTapToBoi цiни та подаJIьшого подання цiнових
календарнлtх днiв з дати оприлюднення оголошення електронною торговою
системою про передачу майна в оренду).
сдиrrе посилirннil на веб-сторirrку адмiнiстратора, на якiй е посилання в

алфавiтlrому порядку на в
якl N{aIoTb
DrоzоrrоDrоd azhi-cbd2.

KoHTaKTHi данi
(номер телефону i.
адреса електронно1
пошти працlвника

балансоутриl\{увача
для звернень про
ознайомлення з
об'ектом оренди

!оступ для ознаiломлення з об'сктом оренди у робочi днi з 09:00 до 16:00 з

понедiлка по tl'ятницю забезпечуе балансоутримувач об'скта

копrунальне rrекомерцiйне пiдприсмство <<консультативно-

дiагrrостrr.IlIIлй цеIIтр)) Щеснянського району м. Кисва

Контактна особа: T'apaceHlco Олена евгенiiвна,
тел. 530-02-06 ,.1

Керiвник апа ольга МАШКlВСЬкА

\/


