
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

о&, аr, д,одl N /0В

Про оголошення аукцiонiв на

,родо"*""r, договорiв ореЕдИ

в Украiни <Про мiсцевi державнi ал111lr,стпашiЬ>,

комУнальногомаинa))'ПорядкУпередачiворенДУ
,апьного майЕа,,-""рд*Ё,о,о "о"ч"о"ою 

Кабiнеry

03 червня 2020 року Nя

пеflжавного та комунаJIьного майна>, рrшеНЕЯ

;i;;;* 2020 року N9 50/9129. iнформацrю
пiдприемства

ну м, Киева

1. Оголосити аукцiони, за результатами яких чиннi договори ореЕди

нежитлових ,rрr*iщ"ri" ino*y"" Оуr, ,rродо"*Ъпi з iсиуючими орендарями або

укладенi з новими орендарями,

2. затвердити текст оголошення про проведеНУ'П"*'Р_.О'л::У аУКЧiОНУ

на ,,родовжеч" -:*:tli::i*":}** Ёiril'жi"ffъffi}"i;:}:";:
адресою: м. Киiв, в1

додаеться.

3. Затвердити текст оголошеннJI про проведення електрjнноJо аукцlоцУ

на продовже"" оо,о"ору оренди ,"*",no",* примiщень, якi знаходяться за

адресою: м, КиТв, ;;:ъ;й;;;-ого Миколи, 8i/1, плоцею 11,00 кв,м, що

додасться.

4. Балансоутримувачу - комуIIаJIьному Еекомерцiйному пiдприемству

<<Консультативно-дiагнЬстичний центр> ДJ,"""""*оiо району м, Киева



2

невiдкладЕо повiдомити чинних орендарiв про проведеЕня електронних

аукцiонiв.

5. ВiддiлУ з питаЕь майна комунальноi власностi ,Щесrrянськоi районноi в

MicTi Киевi державIiоi адмiнiстрачii розмiстити оголошення про проведеЕн,I

aоa*rроr""* аукцiонiв Еа продовженнJI договорiв оренди нежитлових

,rр"riщ""" в електроннiй торговiй системi,

6. Вiддiлу бухгалтерського облiку та звiтностi Щеснянськоi районноi в

MicTi Киевi дЬр".Ъ"ноТ адмiнiстрацii в установлеЕому порядку, провести

пЪр.рr*у"чr"я кЪштiв, що надiйдуть вiд оператора електронного майданчика та

орендарiв.

7. Контроль за викоЕанням цього розпорядженнJI покласти на заступЕика

голови ,,Щеснянськоi районноi в MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii В, Сюра,

В. о. голови IринаАЛСКСеСНКО



ЗДТВЕРДЛ(EНО

р p.*o"":j
нrстDацll" -/оts

довrкенпя договору оренди
про проведе ;;;.iй.;;"-ого йиiоп", буд, 81/1,

нежитлових примiщень, з6,00 кв. м.

Орендодавець

"^""'tчz"-'"-' ;:: i TBo <лонсультативно-
Комунальне Еекомерцrнне

дiагяостичний u"*,,pn Д""*"i-",*о,о_ р^йо*,ут'l, Тт:,,1 y..l|ll"T
Жi;ЙБч',iuri'i,o""""Ko,o Миколи, буд, 81i 1, м, Киiв, iндекс

022З2'тел'(О44)5з2-92-41,044.530-02.06е.mаil:сrрdеsп@gmаil.соm

Балансоутримувач

ffflХ}"3Ё,"#:i ffil,#";;;;;;-' i"uni*,",n*"^' строку, на який

8

Ns 1022 вiд 21.06,2018, яке решIlз

питаЕня оренди державного та ком),на

Якщо переможцем став,"*"И 1ou"""*_:.]:,1T::::::#1.#;Jx;lx;

Iнформачiя про

чинний договrр
оренди, строк якого

закiнчуеться

Iпформачiя про об'скт оренди
оли,81/1,

м. Киiв, iндекс 02232

Зага:lьна площа: 36,00 кв, м,

Корисна площа' 
19:99^Il; Y;""льноi будiвлi, перший поверх.

Частина шестиповерхово1 пi

Тип об'скта: нежитловi примiщення,

ВхiдВпримiщеннязагальний.Стiни,фУндамент,перекритгяВ
."*br*r",i, cTaHi, фiзичний знос вiдповiдае TepMiHy експлуатац11

бчдiвлi.iЁ"Ъ"u стан об,скта задовiльний, " п**1:*_,лл::.,:'""'

електопостачання, теплоI1остачання, водопостачання та канаJIвацlr,

об,ект оренди не "u.--b*p"r"* 
особових рахупкiв, вiдкритих

постачдIьникаý.lи комунаЛЬНИХ П9СЛIГ, _ __, ^а, ^.._^ плпяи\тLся в

Iнформачiя про
об'ект оренди



Проловження табличi

йffi з|.12.2020

*-=-------.-;lътri:ж, ;i,,Ь #;H1"",":i:T*o** й, оъ коп ) безBapTicTb об'скта
оренди

HMBпicib рiшень про
проведенвя

iнвестицiйного
конк}рсу або про

включення об'скта до
перелiку майна, що

отримання
балансоlтримувачем
погодження органу

об'сктом оренди е.,

пам'ятка кульryрноl
спадщини, щойно
виявлений об'сю

культурноi спадщини
чи його частина

ВИКОРИСТОВУВаr'И 5о чJл, л^l_*.

визначеного договором ореЕди в1

лiкральяо-профiлактичному закладi (18,0 кв,м),

Iнформаlriя про
чiльове призначення

об'екта оренди

озорро.Продажi> через

електронний аукцiон на

у майданчику,
ектроЕною торговою
Порядку проведеtIЕя

окремо в промl}ку ,""у ,_:1__,_:::;_.i,iл__л"., ,"""i

авторизован1Iнформаuiя про
аукцiон

етрок оренди: 2 роки Jo+ дн

CTipToBa оренлна плата д,ul:
:"о'i:п'fiiЁНlffffi; аукuiону - 10 010,42 грн, (без }рахування

li^o" 146 Поряdку Dva2f,un l!]o сmаDmова opeHdHa плаmа
(IlvнкmОм l10 llupпu^y
'ruЬ"о"оrлоr" в поряdку, п

не моЭrсе ау'" "Y|!Y1,:,.-.". опенана lйа

Умови оренди майна



Продовження таблицi

ffi ----.---.---------------------ивiстьпереда,{,юбсктав,я",",1р,:f ,,'.н":в9Ё:i;,ъЁ;,д"тiднлолл1
Компенсацiя замовнику ринкоьur u

libio"opo" про надання послуг з ;;i;-;","й,' в\д 2З:22020

можJIиво тiльки у разi налмня
оточний та,/або капiтальний ремснт
но чиЕним законодавством,

об'екry оренди на користь

,Щодатковi 1мови
оренди майна

лiкува.тlьно-профiлактичному закладi (18,0 кв,м),

арем з метою визначеною
Y. п6лппRт.чсться, а саме: роЗМiЩеННЯ

f; la .кепетIь в поимiЩеННi, лiлlз, скелець в примlщеЕн1

кв.м) та приватного закладу_

я, цо дiе на ocнoBi приватно1

дiяльнiсть з медичноi практики в

межеЕня щодо
цiльового призначоння

об'екта оренди,
встановленi вiдповiдно

до п. 29 Порядку

в електроЕнОму аукцrонr, ulrJrl

для набутгя статусу учасника,
nKv пiпвишення cTapTbBoi орендпоi плати для:

_лллl',,i-,r пптw lтовоi'-цiни лоту),

а:
- --,,,,' сmрок оренdu якuх

лл л'rл 9,1 .nl] лпо нр
Lп,рUл vyv!,"- ,-"-,

=20 020,84 ?рн, aJle не

новленоl сmаном на l
000,00 zpH.)
мiни та в порядку, що визначенl

торговоi системи державНе

00 грн (зеidно Закону YKpaiHu < Про
^л .,л,iuа\\ пресmпаuiйнuй внесок -

Hi, сплачуе

ходl а}rкцr(]Ёу trd rrрUлч

)часть в
меншою,

Iнформапiя про

}ъ{ови, на яких.

проводиться аукцlон

ор9ндар повинен ч,a.,о:]a1_,,..i::"::j;"",;;;;^",йiо,ri
l'"ъ'J"lнfi ".;хilат ;"fi;;f ,;рd,ъи (про оренду державного таВимоги до орендаря

одати до електронноl
Закону Украiни кПро



Продовllсення табличi

торговiй системl
державного

пiдприсмства
кПрозорро.Продажt>>

для учасп в
електронних торгах з

ореЕди майна на.етапr
эдачi закритих цrнtrву
пропозицiй (тобто ло

Документи, що подаюТЬg)rт;Ьffi;'" чдriпЁфчrором' електронЕоi

;ýН""'#ТL,.i,Ж#;"#;ТйЪ;;;,";1ri;,йрол!олч*'-
Гиrо.и до оформлення

документiв, якi повинен 
.

алати Учасник для участt

езультатаIdи
вору оренди
в оренду у
зазначениизазначении

вiдповiдностi до пункТу I)u rIuр''л^J, Irg H*lJ"-_-,
л_---л.оо,,"м v ппоектi такого договору, - _ ,-__----

Бlйi пiдпйсання такого договору
[одатком iнбормаuiя

вiдкритих для
та ресстрацiйних BHecKlB
l".опа- на якiй зазначенt

9#Ё,-"ffi ##Ёян;а,,",ъъtфýiqфrr,#:т:т:т,:"
Ё:irff;;rН#"ДtЙi;I1й;ч"й,i*ч"пу*ОаУкраiни,м,Кяiв
к"д,iйo б едгпоУ з7415088

за посиланням на

реквiзити таких paxyнKlв

iакйи реквiзитФмд: _л_.
в нацiональнtй выlютt:

Реквiзити paxyнKlB

TapToBoi цiни,
,--inunT.-r ея метоДом

системою про передачу майна в

б-сторiвку адмiнiстратора, на я

майданчика, як1 мають

Технiчнi реквiзити
оголошеЕня

тел. 530-02-06

днi з 09:00 до
мувач об'екта -

16:00 з понедiлка по
K.*"*rn"in" некомерцiйне пЦпрпемство__ <<Консультативно-

^j"rir"arr"r"и 
ц"",р" .fr,"""""ського району rl, KrrcBa

Контактна особа: Тарасенко Олена евгенiiвна,

6-BTaKTHi данi (номер
телефопу i адреса

електронноi пошти
працrвника

балавсоутримувача
для звернень про
ознайомлення з

Керiвник апарату
ольгаМДlКlВСЬкА



ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження,Щеснянськоi районноi
в vicTi кисвi державноi адмi")rМu"

"ьоАбщзlt& 
o14!2Nn-

ОГОЛОШЕНЕЯ
про проведе а пDодовженВЯ дОгОВОРУ ОРеШrИ

нежитлових примiщень, к;ь,;'; Закревського Миколи, бул, 81/1,

1 1,00 кв, м,

iстрацiя, кол
Володимира

20-71, e-mail:
Орепдодавець

_приемство <<ковсультативно-Комунальне некомерцlине

дiагностцчний центр>> .Д,еснянського районуги, Ti:,"" 
ку1._:{:Т:.:

26188З08, адреса: вул. 3акревського Миколи, уд, 81/1, м, Киiв, iндекс

ОrZЗZ, r"п. 1О а а1 sзz-чz, al, 044-5 3 0-02-06 e-mail : crpdesn@gmail,com

Балансоутримувач

Чинний орендар мае перевФкне право на продовження договору оренди

Ns 1023 вiд 21.06.2018, "*" р"-1,,ч,"""я шJIяхом 1"lacTi в аукцiонi на

продовження договору ореяди вiдповiдно до умов пункту l49 fIорядку

пеDедачi в оренду дер'(авного та затвердженого

Ж;;;"'Й;efr'MiHicTpiB У Nэ 483 <Щеякi

питаЕня оренди державного такоМУ i 
. 
ПОРТ::l,_ 

л

Якщо переможцем став lнший учасник електронного 
"y*oi",]r ryт:].|.,:

чинЕим орендарем ,rp"n"n""u"" у зв'язку iз закiнченням строку, на якии

Iнформачiя про
чинний договiр

ореЕди, строк якого
закiнчуеться

Iнформачiя про об'скт оренди

м. Киiв, iндекс 02232

Загальна площа: 1 1,00 кв, м,

fi:;;;;;::ffi"lho-oJ;; I"""bHoi булiвлi, перший поверх,

Тип об'скта: нежитловi примiшення,

В*iд " примiщення загальний, Стiни, фунламент, перекрlIттял__в.

."*Ъi*r""у cTaHi, фiзиT ний знос вiдповiдас TepMiBy експлуатацlr

булiвлi.
Технiчнийст.lнооектазаДовiльний,внмвностiсистеми
електропостачання, теплопостачання, водопостачмня та каналiзацii,

об'ект ореЕди не мае окрем lx особових paxyHKiB, вiдкритих

постачальЕиками комунальних послуг,

;;;;р;";; noun ,u фотографiчнi зображення об'скта додаються в

Iпформачiя про
об'ект ореяди



Продовжсння табличi

про вк]tючення

)"тHi.

наявнiсiь рiш9нь про
пDоведення

iнвьстицiйного
конк}рсу або про

включёння об'екта до

перелiку майна, що

отриманяя
ба,тансоутримувачем
погодженЕя органу

ни, щойЕо

виявлоItих об'сктiв культурноi спадпшни,
об'ектом ореЕди с 

,.

па.ь.t' ятка культурноt
спадщини, щойно
виявлений об'скт

культурноi спадщиЕи
чи його чаqlцц1 орядку неможJIиво

_,,т^пт,.1говчвати за будь-яким цiльовимл *'r*1;'"'1I;_,,|::H

;:;::;#;::JЁ,:i#::}I"*}*"J;;рiu,лiоз,сп"лец"uпр,мiщеп,l
,л-ч---л D ллёqпw в

Iнформачtя про

чiльове призначення
об'екта оренди

рговiй системt
авторизованl

окремо В промlжку_ 
лчаUУ : ::-,-?;;;нного аукцi

державне ]

елЪктроннi майДаНЧИКИ. на продовженнЯ
Е;"JJЁ ;;;;йння аукчiону: електронний аукцlон

у майдмчику,
ектронною торговою
Порядку проводення

Iнформачiя про
аукцiон

4 днl

##,о uy*oiony - З |g1 74 грн, (без }рахувавня

l:-^o" 14б Поряdку вказано, лп сmаDиова,,л:::,U,о -о'о
Пvнкmом 14б l lоряоку llкцluпч,
'iiirooorrorr B поряdtry, переdбаЧеН #:_!,

ТilБи оренди майна

лчg L49a,-"-

КомпенсшIiя замовни *ff"^"о:if"оiъъъriКомпенсшIiя замовни _ л вiд 01.01.2021^iffi;Ь;--.rРо 
"uд 

,," no"uyr э чц""-, М8ИЕД
,Щодатковi умови

оренди майна



Продовження табличi

визначеною
розмiщеЕIIя
примiщеннi

лiкувальпо-профlлакччн:: 
_,,л""*J,

цiльового призначеЕня
об'€кта оренди,

встановленi вiдпов|,дно

ванuй сmрок
74 +2 =6 383,4
всmановленоl

Йi"ri " 
такому аукцiонr та

лi ппати.

Iнформачtя про

умови, на яких.

проводиться аукцlон

оби орендаря,

Вимоги до ореЕдаря

i:ji-",iУ-рiни <Про
Mt,цrll, DtrJrrч л-"л__ J JaKOH} ' 

l\P4trul

комунального MaиHaD,

"о",рiЁ,"'пЪоЙих 
докрлентiв несе заJlвник,оо.fiЙi. (завантажуе)

Vчасник в електроннlи
торговiй системr

державного
пiдприемства

кПрозорро.Продажt>>
для участr в

електронних торгах з

о'рЪrдЙ 
"оИпч 

Hi етапi
rодачi закритих цtнови



Продовження таблпцi

ЛОКYМеНlt,'' ЩU lluАЩv'- 
Tuiroana""" адмiнiстратОРОМ еЛеl

iýН""'"4,,'#.,.inУ;J#;""Н;;;й"""ulпро,,орро,Пролажi>,
Вимоги до оформлення

документiв, якi повинен

в електронних торгах
електронноi торговоt
системи деркавного

такого договору
атити авансовий

.-.rri пепозит- шо виЗ за резУльтатLми
ППГОВОПЧ ОDеЕJШпросктом договору ореЕДИ

рёдачу майна в орендl__I
на рмlнок, зазначении

д=-одаrком iнформацiя

рffi в опфат9tр_.:]."::::*1:

реквiзити таких рах}нкlв

в нацiональнiй валютt:

Ьi$],:i#:ЁlЁЁr!rgлчт.".ччlх*,лтl ýх? Ё"ржавн 
а адмiнiстацlя

;'i-fi'-К fi ý'biйi izЪi s szt9:1,99:.9: 
] ]99Рах\нок л9 UA ooozul ''"""Б;;;;i;;;^служба УкраiЪи, м, Киiв

БаЙс олержува,lаЦ"_р_тlu.ч1 л..
ftЪо,ifri"i едрпоУ зz+lsовв
Призпачення платежу: для пе рерахування ресстрацiйного та

rантiйного BHecKtB ; ] ::] ]_]_i

Реквiзити paxyHKIB

ПеЫепiм мiж аукцiоном та ачкцlоttuм l1 5лll,\!rrl,tF,

li',i,ii,i,#"'ь-i;;;;"*_;;;;"",,,ч""",fl "i,,,Lххтыi"i;lжтачкцlОНОМ l'J 
'ПУr',ПLЛП'[l 

"Ы"l" 
цlr" та подальшого подання цiНОВИХ

пЪкроковото. знiт,,i:1,::1l--* пlriв q пати оприлюдн."-frйпо,"","
нду).
е посилання в
електDонItого

албавiтному порядку на Bcu-u tuprn^

;;ff;;;;;. "nl 
пiй,i httрs://рrоzогrо,sаlе

Технiчнi реквiзити

днi з 09:00 до
мувач об'екта -

16:00 з понедiлка по п
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