
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

N, ?9g

Про оголошеЕЕI аукцlону на

продовжеЕня договору ореЕди

Вiдповiдно до законiв Украiни <Про мiсцевi о:tlч-т:iнiстрацii>>,
<Про оренлу держчIвного та комунаJIьного майно>, Порядку передач1 в орен,ry

державногО та комунalJIЬного майна, затвердженого постацовою Кабiнеry

Й;i;Ф" УкраiЪи вiд 03 червня 2020 року Ns 483 <,Щеякi питанIя оренди

державного та комунально,о майнао, рiшення Киiвськоi MicbKoi рали вiл

2З lлитlня2020 року Ns 50/9129 <Про деякi питання оренди комунального майна

територiа.тtьноi громади MicTa Киева> та враховуючи iнформацiю

балансоутримувача комуIIЕIльного Еекомерцiй:rого пiлпплем;;1_1, <Центр

первинноi медико - caHiTapHoi допомоги Nэ 1> ,Щеснянського району м, Киева

вiд26.03.2021Jф 554:

l. оголосити аукцiон, за результатами якого чинпиЙ договiр ореЕди

нежитлового примiщення загальЕою площею 3,00 кв, м, що знаходиться за

адресою: м. КиiЪ, проспект Маяковського Володимира, 32-Б, може бути

,frЪдо"п,""rt з iсную"им орендарем _- товариством з обмеженою

uiдпо"iда.rr"Нiстю <Перша чарiвна скриня)) або укладений з новим орендарем,

2. Затвердити текст оголошення про проведеншI електронного аукцiону

на lrродовжеЕIIя договору оренди нежитлового примiщення, що знаходиться за

"др.Ъоо, 
м. Киiв, прЬ.пЪ*, Маяковського Володимира, з2_Б, площею

3,00 кв. м, що додасться.

З.БалансоутриIt{УвачУ-коМУнаЛьЕомУнекоМерцiйномУпiдприемствУ
(ЦентР первинноi ,aд"*О ] caHiTapHoi допомогИ Nэ 1> ,Щеснянського району

м. киева невiдкладно повiдомити чинЕого орендаря про tIроведеншI

електронного аукцiону.



4. Вiддiry з

MicTi Кисвi державноi
електронЕого аукцiону
примiщення, що
Володимира, 32-Б,

5, Вiддiлу
MicTi Киевi державноi
перерахування коштiв,
орендаря.

6. Контроль за
голови ,щеснянськоi

В. о. голови

2

майна комунальноi власностi .Щеснянськоi районноТ в

розмiстити оголошення про проведеннrI

на продовження договору оренди нежитлового

за адресою: м. Киiв, проспект Маяковського
3,00 кв. м в електроннiй торговiй системi.

облiку та звiтностi .Щеснянськоi районноi в

адмiнiстрацtt в установленому порядку, провести
надiйдуть вiд оператора електронного майданчика та

цього розпорядження покласти на заступника
в MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii В. Сюра.

Iрина АЛ€КСССНКО



ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження .ЩеснянськоТ районноi
в
Bi

ОГОЛОШЕНIIЯ
про проведення епектронпого ayKuioHy на продовrкення договору орендп

нежитлового примiщення, що знаходиться за адресою: м. КиiЪ, проспект Маяковською Володимира,
буд. 32-Б, площею 3,00 кв. м.

Загальна
Орендодавець !еснянська районна в MicTi Кисвi дерэкавна адмiнiстрацiя, код

еДРПОУ 374l5088, адреса: проспект Маяковського Володимира, 29,
MicTo КиТв, 02225, тел. (044\ 546-20-7l, e-mail: vkvO9@ukr.net

Балансоутримувач Комунальне некомерцiйне пiдприсмство <Щентр первинноi медико -
caHiTapHoi допомоги ЛЪl l> !еснянського району м. Кисва,
код еДРПОУ 02064l l 6, адреса: проспект Маяковського Володимира,
буд. 32Б, м. Ки'iв,02222,тел. (044) 5l5-91-70. economistdesna l @gmail.com

Iнформацiя про
чинний договiр

оренди, с,трок якого
закiнчуеться

Товариство з обмеrкеною вЦповiдальнiстю кПерша чарiвна скриня) -

чинний орендар. .Щоговiр оренди Nч l040 вiд 25.07.20l8
С,грок оренди: 2 роки 364 днi
,Щата закiнчення договору: l 0.05.202 l
Чинний орендар ма€ переважне право на продовження договору орJ;ци
Ns 1040 вiд 25.07.2018. яке реалiзусться шляхом участi в аукцiонi на
продовження договору оренди вiдповiдно до умов пункту l49 Порядку
передачi в ореIцу державного та комунального майна, затвердженого
постановою Кабiнеry MiHicTpiB Украiни вiд 03.06.2020 Nя 483 <,Щеякi

питання оренди державного та комунального майна>> (лалi - Порядок).
Якщо переможцем став iнший учасник електронного аукцiону, договiр з
чинним орендарем припиня€ться у зв'язку iз закiнченням строку, на який
його чкладено.

Iнформацiя про об'ект оренди
Iнформачiя про
об'ект оренди

Об'скт оренди знаходиться за адресою: проспект Маяковського
Володимира, 32-Б, м. Киiв, iндекс 02222
Загальна площа: 3,00 кв. м. Корисна площа: 3,00 кв. м.
Частина семиповерховоТ панельноi будiвлi, перший поверх.
Тип об'екта: нежитлове примiщення, частина вестибюлю.
Вхiд в примiщення загальний. Стiни, фундамент, перокриття в

задовiльному cTaHi, фiзичний знос вiдповiдае TepMiHy експлуатацiТ
булiвлi. Технiчний стан об'екта задовiльний, в наявностi системи
електропосlачання, теплопостачання, водопостачання та каналiзацiТ,
Об'ект оренди не мас окремих особових paxyHKiB, вiдкритих
постачальниками комунальних послуг.
Поверховий план та фотографiчнi зображення об'екта додаються в
окремому файлi в ЕТС.
В податковiй заставi не перебувас та пiд арештом не знаходиться.

BapTicTb об'екта
оренди

Ринкова BapTicTb станом на 31.01.202l - 91 4З7,00 (дев'яносто одна
тисяча чотириста тридцять ciM грн. 00 коп.) без П,ЩВ.

Iнформацiя про
HMBHicTb рiшень
про проведення
iнвестицiйного

конкуроу або про
включення об'екта
до перелiку майна,

що пiдлягае
приватизацii

Рiшення про проведення iнвестицiйного конкурсу або про включеннrl
об'екта до перелiку майна, що пiдлягае приватизацi'r, вiдс}тнi.
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Iнформачiя про
оlримання

балансоутримувачем
погодження органу

управлiння

огоджено

Пропонований
строк оренди

2 роки 364 лнi

Iнформацiя про те,
що об'ектом оренди

е пам'ятка
кульryрноi

спадщини, щойно
виявлений об'скт

культурноТ
спадщини

Об'ект оренди не вiдноситься до пам'яток культурноi спадщини, щойно
виявлених об'ектiв кул ьтурноi спадщини

Iнформацiя про

цiльове призначення
об'скта оренди

Об'ект оренди вiдповiдно до абзацу l l пункry 29 Порядку неможливо
використовувати за будь-яким цiльовим призначенням, oKpiM
визначеного договором оренди вiд 25.07.2018 N9 1040 - розмiщення
торговельних aBToMaTiB, що вiдгryскають продовольчi товари в
примiщеннi лiкчвально-профiлактичного закJIаду.

Проект договору ,Щодаеться до оголошення про передачу нер}хомого майна в оронду в

окремому файлi в ЕТС
Iпформачiя про аукцiон

Iнформачiя про
аукцiон

Електронний аукцiон вiдбуваеться в електроннiй торговiй системi
державне пiдприсмство (Прозорро.ПродажiD через авторизованi
елоктроннi майданчики.
Спосiб проведення аукцiону: електронний аукцiон на продовження
договору оренди.

.Щата та час аукцiову визначаються на електронному майданчику.
Час прведення аукцiону встановлюеться електронною торговою
системою автоматично вiдповiдно до вимог Порядку проведення
елекгронних аукцiонiв.
Кiнцевий сток подання заяви на участь в електронному аукцiонi та
елекгронному аукцiонi iз зниженням стартовоТ цiни встановлюеться
електронною торговою системою для кожного елекlронного аукцiону
окремо в промiжку часу з 19 години 30 хвилин до 20 години 30 хвилин
дня, що передуе дню проведення електронною аукцiону.

Умови оренди
майна

Строк оренди: 2 роки 364 днi
Стартова орендна плата для: - першого електронного аукцiону - l112,96
грн. (без урахування П,ЩВ);
(Пункпом 146 Поряdlсу вказано, lцо сmарmова оренdна плаmа
вuзнача€mься в поряdlg, переdбаченому пункrпом 52 цьоzо поряdку, оле не
мосае буmu нuэючою за осmанню мiсячну opeHdHy rйапlу, всmановлену
dоzовором, лцо проёовэюуепься, Оренdна flJlama за осmаннiй мiсяць
opeHdu - березень 202l року cшadac ]]]2 zpH. 96 коп, (без уроtування
пдв )

Щодатковi умови
оренди майна

Можливiсть передачi об'екта в суборенлу не передбачаеться.
Компенсацiя замовнику ринковоТ оцiнки об'екта оренди згiдно з

,Щоговором про надання послуг з оцiнки майна вiд 05.02.202l J'ф l0/2C21.
Орендар вiдшкодовуе Балансоутримувачу витрати пов'язанi зi сплатою
витрат на оплату комунальних послуг, земельного податку пропорцiйно
площi орендованих примiщень, електропостачання, послуги з
прибирання територii та вивiз смiтгя, охорона територii примiщення
булiвлi та iH. експлуатацiйнi послуги.
здiйснення невiд'€мних полiпшень можливо тiльки у разi надання
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орендодавцем письмовоi згоди на поточний таlабо капiтальний ремонт
орендованого майна, як це передбачено чинним законодавством.
Орендар здiйснюс страхування об'екту оренди на користь
балансоутримувача.
оренднi канiкчли - не пеоедбаченi. l''

обмеження щодо
цiльового призначення

об'екта оренди,
встановленi

вiдповiдно до п. 29
Порядку

Об'скг оренди може бути використаний орендарем з метою визначеною у
договорi оренди, який продовжусться, а саме: розмiщення торговельних
aBToMaTiB, що вiдrrускають продовольчi товари в примiщеннi лiкувально-
профiлактичного закJIаду.

Iнформацiя про
умови, на яких

проводиться аукцiон

Особа, яка мае HaMip взяти участь в електронному аукцiонi, сплачу€
реестрацiйний та гарантiйний внески для набуггя стаryсу учасника,
Розмiр мiнiммьного кроку пiдвищення cTapToBoi орендноТ плати для: -
аукцiону - l 1,13 грн (1% стартовоi цiни лоry),
Розмiр гарантiйного внеску (чинний орендар): 556,48 грн.
Розмiр гарантiйного внеску (потенцiйпий орендар): 3 000,00 грн
Пункmом 147 Поряdку переёачi в оренdу dерэlсавноzо mа ком)п]шльно2о
маЙна переdбачено, u|о розмiр ааранmiйноzо внеску всmановлюелпься
вidповiDно dо пункmу 58 цьоzо Поряdку, KpiM чuнноzо оренdаря, якtлй
сплачуе zаранmiйнuй внесок у розмiрi половuнчl спарmовоt opeHdHoi
плаmu за oduH мiсяць l l 12,96 : 2 : 55б,48 zрн.
Пункmом 58 Поряdку переdачi в оренdу dерэюавноzо па Kovyчcubчozo
майна зазначено, лцо роецiр zаранпiйноzо внеску всmановлюеmься у
розмiрi сmарповоi opeHdHoi ппаmч но:

,Щва мiсяцi dля об'екmiв opeHdu, пропонованuй сlпрок оренdu якtlх
сmановumь Bib оdноzо do п'яmu poKiB l ) 12,96 *2 =2225,92 2рн, ме не
Meчlu як 0,5 MiHiMaltbHoi заробitпно| ruлаmu, BcmaHoBпleHoi сmаном на ]
сiчня поmочноzо року (6000,00 * 0,5 :3 000,00 ерн.)
Гарантiйний внесок сплачусться у термiни та в порядку, що визначенi
Регламентом роботи елекгронноi торговоi системи державне
п iдпри€мство кПрозорро.Продажi>.
Розмiр реестрацiйного внескт: 600,00 грн (з2,dно Закону YKpatHu к Про
оренOу dерlкавно?о mа KoMyHaJlbHo?o майна> реесmрацiйнuй внесок -
сума кошtпiв у розмiрi 0,] мiнiмальноi заробitпноi fпаmu, всmановленоt
сmаном на l сiчня поmочноzо potcy (6000,0 zpH*0,1 -- 600,00 zpH).
Кiлькiсть KpoKiB аукцiону за методом покрокового зниження стартовоi
орендноi плати та подальшого подання цiнових пропозицiЙ - 99.
Чинний орендар мае переважне право на продовжен}tя договору оренди в
ходi аукцiону на продовження договору оренди за умови, що BiH бере

участь в такому аукцiонi та зробив закр!lту цiнову пропозицiю, яка е не
нlж l плати.

Вимоги до орендаря Потенцiйний орендар повинен вiдповiдати вимогам до особи орендаря,
визначеним статтею 4 Закону УкраiЪи кПро оренду державного та
комун4льного майна>.

,Щокументи, якi
розмiщуе

(завантажуе)
Учасник в електроннiй
торговiй системi ДП
<Прозорро.Продажi>

для участi в
електронних торгах з
оренди майна на етапi

подачi закритих
цiнових пропозицiй

.Щля ylacTi в аукцiонi потенцiйний орендар мае подати до елекгронноТ
торговоi систоми документи, визначенi статтею 13 Закону УкраiЪи кПро
оренду державного та комунального майна>.
Вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть поданих документiв несе заявник.
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Вимоги до
оформлення

документiв, якi
повинен надати

Учасник для участi в
елекФOнних торгах

електронноi торговоi
системи державного

пiдприемства
<Прозорро.Продажi>

,Щокументи, що подаються учасниками електронних торгiв повиннi
вiдповiдати вимогам. встановленим адмiнiстратором елек,тронноТ
торговоi системи державного пiдприемства <Прозорро.Продажi>.

Додаткова
iнформацiя

.що укладення договору оренди або в день пiдписання такого доювору
переможець елекTронного аукцiону зобов'язаний сплатити авансовий
вносок та забезпечувальний депозит, що визначенi за результатами
аукцiону у розмiрах та порядку, псредбачених проектом договору оренди
майна, опублiкованого в оголошеннi про передачу майна в оренду у
вiдповiдностi до пункту l50 Порядку, на рахунок, зазначений
орендодавцем у пDоектi такого договоDy.

Реквiзити paxyHKiB Реквiзити paxyHKiB операторiв електронних майданчикiв, вiдкритих для
сплати потенцiйними орендарями гарантiйних та ресстрацiйних BHecKiB
за посиланням на cTopiHKy вебсайта адмiнiстратора, на якiй зазначенi

реквiзити таких paxyHKiB:https://prozorro.sale/info/elektгonni-maidanchiki-
еts-рrоzогrоргоdаzhi-сЬd2.

оператоD електронного майданчика здiйснюе пеDеDахyвання

такими реквiзитами: в нацiональнiй валютi:
Одержувач: ,Щеснянська районна в MicTi Киевi державна адмiнiстрацiя
Рахунок Nч UA 86820l,720З55249038000077766
Банк одержувача: Щержавна казначейсьм служба УкраiЪи, м. КиiЪ
Код згiдно з е[РПОУ 374l5088
Призначоння платежу: для порсрахування реестрацiйного та

гарантiйного BHecKiB
Технiчнi реквiзити

оголошення
Перiод мiж аукцiоном та аукцiоном iз зниженням cTapToBoi цiни,
аукцiоном iз зниженням стартовоi цiни та аукцiоном за методом
покрокового знюкення стартовоТ цiни та подальшого подання цiнових
пропозицiй (20_35 календарних днiв з дати оприлюднення оголошеннJl
олектронною торговою системою про передачу майна в оренду).
едине посилання на веб-сторiнку адмiнiстратора, на якiй е посилання в
алфавiтному порядку на веб-сторiнки опсраторiв електронного
майданчика, якi мають https://pгozoпo.sale/info/elektronni-maidanchiki-ets-
рrоzоrrооrоdаzhi-сЬd2.

KoHTaKTHi данi
(номер телефону i

адреса електронноi
пошти працiвника

баЛансоl"гримувача

для звсрнень про
ознайомлення з
об'сктом оренди

,Щосryп для ознайомлення з об'ектом оренди у робочi днi з 09:00 до l6:00
з понедiлка по п'ятницю забезпечуе балансоугримувач об'екта -
Ком5lнальне некомерцiйrrе пiдприсмство ,t<Щентр первинноI медрко -
caнiTapHoi допомоги Nэl> ,Щеснянського району м. Кисва

Контактна особа: Хохлова Юлiя BiKTopiBHa
тел.5l5-91-70

Керiвник апарату ольгаМАШКIВСЬкА
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