
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

0/, о6, А,оа/ N9 /в9

Про оголошеЕня аукцiону на

продовженЕя договору оренди

Вiдповiдно до законiв Уr-pаiЪи

<<ГIро оренду державIrого та комунапьн

року Nэ 483 <Щеякi питаЕЕя оренди

!i.."o Киiвськоi MicbKoi рали вИ

питанЕ,I оренди комуIIаJIьного майЕа

Ф) та 
"pu*o"yrour,r 

iнформачiю

а - комунального некомерцiйного пiдприемства <<ц,нтр

- autri""p"oi допомоги JФ 2> Щеснянського району м, Киева

року Nч 1049:

1. оголосити аукцiон, за результатами якого чинний договiр ореЕди

нежитлових примiщень загальною пл

адресою: м. Киiв, вул, [райзера Те

iсвуючим орендарем - товариством з

Медiк Груш або укладений з новим орендарем,

2. Затвердити текст оголошення про проведеЕIUI епектроЕного аукцiону

на продовженнJI договору оренди нежитлових примiщень, що знаходяться за

адресою: м. Киiв, 
"у,,,Бiи,Ьра 

Теодора, 19, загальною площею 63,70 кв, м, що

додаеться.

3. Балансоутримувачу - комуЕальному некомерцйному пiдприсмству

<ЦентР первинноI *.о,*О - caHiTapHoi допомоги Nэ 2> ,Щ,еснянського району

м. Киева невiдкладно повiдомити чинItого орендаря про проведепня

електронного аукчiону,
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4. Вiддiry з питань майна комунальноi власностi ,Щеснянськоi районноi в

MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii розмiстити оголошення про проведеЕIuI

електронного аукцiонУ на продовженЕя договору оренди нежитлових

примiщень, що знаходяться за адресою: м. Киiв, вул. ,Щрайзера Теодора, 19,

загальною площею 63,70 кв. м в електронЕiй торговiй системi.

5. Вiддiry бухгалтерського облiку та звiтностi .Щеснянськоi районноТ в

MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii в установлеЕому порядку, провести
перерахування коштiв, що надiйдуть вiд оператора електронного майданчика та
ореЕдаря.

6. Контроль за виконанням цього розпорядженнlI покJIасти Еа першого

заступника голови .Щеснянськоi районноТ в MicTi Кисвi державноi адмiнiстрацii
I. Алексеенко.

Голова _. flд,rитро PATHIKOB



ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження .Щеснянськоi районноi
Bll
в

ОГОЛОШЕНЕЯ
про проведепня електроппого дукцiопу Еа продовженЕя договору оренди

нежитлових примiщень, що знжодяться за адресою: м. киiЪ, вул, .Щрайзера Теодора, буд. l9,
загальною площею 63,70 кв. м.

Загальна iнформацiя
Орендодавець .Щеснянська районна в MicTi Киевi державна адмiнiстрацiя, код

€ДРПОУ З74l5088, адреса: проспект Маяковського ВолодимирЪ, 29, MicTo
Киiв, 02225, тел. (044) 546-20-7|, e-mail: чkч09@чkг,пеt

Балансоутримувач Комунальне некомерцiйне пiдприемство <Щентр первинноi медико-
caHiTapHoi допомоги Ns 2>,Щеснянського району м. Кисва, код
еДРПОУ 2l467676, адреса: вул. !райзера Теодора, бул. 19, м. Киiв, О2225,
тел. (044) 5З7- l5- l0, 044-5З7-10-02, e-mail: гudik.dеsпа2@gmаil.соm

Iнформацiя про
чинний договiр

орецIи., строк якого
закlнчуеться

Товариство з обмеженою вйповiдальнiстю <<Глобал Медiк Груп> -
чинний орендар. .Щоговiр оренди М l l72 siд 26.12,20'18.
Строк оренди: 2 роки 364 днi
.Щата закiнчення договору: 28.07 ,202|
Чинний орендар мае переважне право на продовження договору оренди
.I1Ъ 1172 вiд 26.|2.2018, яке реалiзусться шляхом участi в аукцiонi на
продовження договору оренди вiдповiдно до умов пункry l49 Порядку
передачl в оренду державного та комунального майна, затвердженого
постановою Кабiнеry MiHicTpiB Украiни вiд 0З.06.2020 N 483 <.Щеякi
питання оренди державною та комунального майна> (лалi - Порядок).
Якщо переможцем став iнший учасник електронного аукцiону, договiр з
чинним орендарем припинясться у зв'язку iз закiнченням с,троку, на який
його укладено.

Iнформацiя про об'скт орепди
Iнформацiя про
об'ект оренди

заставi не перебувае та пiд арештом неВпо

Об'ект оренди знаходиться за адресою: вул. Драйзера Теодора, буд. 19,
м. Киiв, iндекс 02225
Загальна rшIоща: 63,70 кв. м.
Корисна площа: 63,70 кв. м.
Частина семиповерховоi будiвлi, сьомий поверх.
Тип об'екта: нежитловi примiщення, кабiнети рентгенвiддiлення, якi не
використовувались ранiше.
Вхiд 

_ 
в примiщення загальний. Стiни, фундамент, перекритгя в

задовiльному cTaHi, фiзичний знос вiдповiдас TepMiHy експлуатацii' будiвлi.
Технiчний стан об'екта задовiльний, в наявностi сЙстеми
електропостачання, теплопостачаннJл, водопостачання та каналiзацii.
Об'скт оренди не мае окремих особових paxyнKiB, вiдкритих
постачальниками комунальних послуг.
Поверховий план та фотографiчнi зображення об'екта додаються в
окремому файлi в ЕТС.

BapTicTb об'екта
оренди

Ринкова BapTicTb об'ектаl 339 900,00 (один мiльйон
гривень 00 коп.) без ПШ.

оренди станом
триста тридцять

Iнформацiя про
наявнlсть рlшень про

проведення
iнвестицiйного

конкурсу або про
вкJIючення об'екта до
перелiку майна, що

пiдлягае приватизацii

РЦ raпп" про проведення iнвестицiйного конкурсу або про вкJIючення
об'екта до перелiку майна, що пiдлягас приватиз Йii', вiдсутнi.



Продовження таблицi

Iнформацiя про
отримання

балансозлгримувачем
погодження органу

управлlння

lогоджено

Пропонований с,грок
оDецди

2 роки 364 днi

Iнформацiя про те,
що об'ектом оренди с
пам'ятка культурноТ
спадщини, щойно
виявлений об'ект

культурнот спадщини
чи йою частина

Об'ект оренди не вiдноситься до пам'яток культурноi спадщини, щойно
виявлених об'сктiв кульryрноi спадщини.

Iнформачiя про
цiльове призначення

об'екта оренди

Об'скт оренди вiдповiдно до абзаlry l l пункту 29 Порядку неможливо
використовувати за будь-яким цiльовим призначенням. oKpiM визначеного
договором оренди вiд 26.12,2018 JЪ l l72 - розмiщення приватних зак.ладiв
охорони здоров'я, суб'ектiв господарювання, що дiють на oc:loBi
приватноi власностi i провадять господарську дiяльнiсть з медичноi
пDактики в лiкувально-профiлактичних закJIадах.

Проект договору ,I|,одасться до оmлошення про передачу нер}хомого майна в оренду в
окоемомч файлi в ЕТС.

Iнформацiя про аукцiон
Iнформачiя про

аукцlон
Електронний аукцiон вiдбуваеться в елекгроннiй торговiй системi
державне пiдприемство кПрозорро.Пролажi> через авторизованi
елекгроннi майданчики.
Спосiб проведення аукцiону: електронний аукцiон на продовження
договору оренди.
,Щата та час аукцiону визначаються на елоктронному майданчику.
Час проведення аукцiону встановлюсться електронною торговою
системою автоматично вtдповiдно до вимог Порялку проведення
електронних аукцiонiв.
Кiнцевий строк подання.заяви на }часть в електронному аукцiонi та
електронному аукцlонl lз зниженням cтapToвol цlни встановлюеться
електронною торговою системою для кожного олектронного аукцiону
окромо в промiжку часу з 19 години 30 хвилин до 20 години 30 хвилин
дня. що пеDедче дню пDоведення електронного аyкцiону.

Умови оренди майна Строк оренди: 2 роки 364 днi
Стартова орендна плата для: - першою електронною аукцiону -
14 686,83 грн. (без урахування ПДВ);
(Пункпом 146 Поряdку вказано, lцо сmарmова оренdна плаmа
влlзначаепься в поряdку, переdбаченому пункmом 52 цьоzо поряdку, ше не
моuсе бупu нurсчою за осmанню мiсячну оренdну плаmу, всmановлену
dоzовором, tцо проdовэlсуеmься. Оренёна плаmа за оспаннiй мiсяць оррцdu

- mравень 2021 року cшadae ] 4 68б zpH. 83 коп. (без ураryвання П[В).
Щодатковi умови

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

,Щоговором про надання послуг з оцiнки майна вiд 06.04.202l
х! 0604-10/2l,
Орендар вiдшкодовуе Балансоутримувачу витрати пов'язанi зi сплатою
виIрат на оплаry комунальних послуг, зомельного податку пропорцiйно
площi орендованих примiщень, електропостачання, послуги з прибирання
територii та вивiз смiття, охорона територiI примiщення булiвлi та iH.
експлуатацiйнi послу.ги.
Здiйснення невiд'емних пол,iпшень можливо тiльки у разi надання
орендодавцем письмовоТ згоди на поточний та/або капiтальний ремонт
орендованого майна, як це передбачено чинним законодавством.
Оренлар здiйснюе страхування об'екту оренди
балансоугримувача.
опенднi канiкули - не пеDедбаченi.

на користь
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Продовженrrя таблицi

Обмеження щодо
цiльовою призначення

об'екта.оренди,
встановленl вlдповtдно

до п. 29 Порядку

Об'ект оренди може бlти використаний орендарем з метою визначеною у
договорi оренди, який продовжуеться, а саме: розмiщення приватних
закладiв охорони здоров'я, суб'сктiв господарювання, що дiють на ocHoBi
приватноi власностi i провадять господарську дiяльнiсть з медичноi
практики в лiкувально-профiлактичних закладах.

Iнформацiя про
умови, на яких

проводиться аукцiон

Особа, яка мае HaMip взяти участь в електронному аукцiонi, сплачус
реестрацiйний та гарантiйний внески для набутгя стаryсу учасника.
Розмiр мiнiмального кроку пiдвищення стартовоТ орендноi плати для:- аукцiону - l46,87 грн (17о старювоТ цiни лоry).
Розмiр гарантiйного внеску (чинний орендар): 7 З4З,42 rрн,
Розмiр гарантiйного внеску (потенцiйнпй орендар): 29 373,66 грн,
Пункmом l47 Поряdку переdачi в opeHdy dержовноzо mа комунсlльноzо
майна переdбачено, lцо розмiр zаранtпiйноzо внеску всlпановлюсmься
BidnoBidHo do пункпу 58 цьо2о Поряdlу, KpiM чuнно2о оренdаря, якuй
сrйачус zаранmiйнuй внесок у розмiрi половuнu сmарmовоi opeчdHot плапu
за оduн мiсяць 14686,8З : 2 = 7 31З,42 zрн,
Пункmом 58 Поряdl<у переdачi в opeHdy dерасавноzо mа ком)/нtlльноzо
майна зазначено, u1o розмiр zapaHmiйHozo внеску всlпановлюспься у
розмiрi сmарmовоt оренdноi' плаmu на:
,Щва мiсяцi dля об'скmiв оренdu, пропонованuй сmрок opeHdu якtм
сmановumь Bid оdноzо do п'япu poKiB 14686,83 *2 :29373,66 zpt, ме не
менlа як 0,5 MiHiMa,tbHoi заробimноi плаmu, всmановленоi' спаном на 1 сiчня
попочно2о року ( 6000,00 * 0,5 :3 000,00 zpH,)
Гарантiйний внесок сплачусться у термiни та в порядку, що визначенi
Регламентом роботи електронноi торговоi системи державне пiдприемство
<Прозорро.Пролажi>.
Розмiр реестрацiйного внеску: 600,00 грн (зеldно Закону YKpaiHu к Про
оренdу dерэюавноzо mа KoMyHMbHozo майналl реесmрацiйнuй внесок - сума
KoutпiB у розмiрi 0,1 MiHiMMbHoi' заробimноi плопlu, всmановленоt сmаном
на ] сiчltя поmочно2о poly (6000,00 zpH*0,1 : 600,00 zpH).
Кiлькiсть KpoKiB аукцiону за методом покрокового зниження стартовоi
орендноТ плати та подальшого подання цiнових пропозицiй - 99.
Чинний орендар ма€ переважне право на продовження договору оренди в
ходi аукцiону на продовження договору оренди за умови, що BiH бере
участь в такому а та зробив закриry цiнову пропозицiю, яка е не

Bolнlж
Вимоги до орендаря Потенцiйний орендар повинен вiдповiдати вимогам до особи орендаря,

визначоним статтею 4 Закону Укра'rЪи кПро оренду дерхtaвного та
комунального майна>.

,Щокументи, якi
розмiщуе (завантажуе)
Учасник в електроннiй

торговiй системi
державного

пlдприсмства
кПрозорро.Продажi>

для участl в
елекронних торгах з
оренди майна на етапi

подачi закритих цiнових
пропозицiй (тобто до

електронного аукцiону)

,Щля участi в аукцiонi потенцiйний орендар мае подати до елекцонноi
торговоi системи документи, визначенi статтею 13 Закону Украiни кПро
оренду державного 1а комунального майна>.
Вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть поданих документiв несе заявник.

Вимоги до оформлення
цокументlв, якl повинен

надати Учасник для
участi в електронних

торгах
електронноi торговоi

системи Дп
кПоозоооо.Пподажi>

,Щокументи, що подalються учасниками, електронн!lх торгiв.. повиннi
вlдповlдати вимогам, встановленим адмlнlстратором електронноl торговоl
системи державного пiдприемства кПрозорро.Продажi>.



Керiвник Еrпарату_

Проловженtrя табличi

ольга MAIIKIBCЬKA

,Щодаткова iнформацiя що умадення доювору оренди або в день пiдписання такого договору
переможець електонного аукцiону зобов'язаний сплатити авансовий

внесок та забезпечувальний депозит, що визначенl за результатами
аукцiону у розмiрах та порядку, передбачених проектом договору оренди

*ъйна, опублiкоьаного В оголошеннi про передачу майна в оренду у
вiдповiдноЪтi до пункту l50 Порядку, на рахунок, зzвначений

оDендодавцем ч проектi такого договору,
Реквiзити paxyHKiB Реквiзити paxyHKiB оп paTopiB електронних майданчикlв, вlдкритих для

сплати потеъцiйними орёндарями гарiнтiйних та реестрацiйних BHeckiB за
посиланням на cTopiHky въбсайтj адмiнiстратора, на якiй зазначенi

ГаiиЙи реквiзитами: в нацiональнiй валютi:
-Тд.р*у"ач:,Щ"*rнська районна в MicTi Киевi державна адмiнiстрацiя

реквlзити таких httos ://оrоzогrо.sаlе/iпfо/еlеktrопп i-majdanchiki-

Рахунок Nэ UA 86820 l 720355249038000077766
Банi одержувача: ,Щержавна казначейська служба УкраiЪи, м, Киiв
Код згiдно з еДПОУ 374l5088
Призначення платежу: для перерахування реестрацiйного та

гаоантiйного BHecKiB
Технiчнi реквiзити

оголошення
ГЪрiод мiж аукцiоном та аукцiоном iз зниженням cтapтoBo'i цlни,
ауiцiоном iз зниженням стартовоТ цiни та аукцiоном за методом
покроковогО зниженнЯ cTapтoroi цiни та подальшого поданtul цiнових
пропозицiй (20-35 календарних днiв з дати оприлюднення оголошення
електронною торговою системою про передачу майна в оренду).
единi посилання на веб-сторiнку адмiнiстратора, на якiй с посилаIiня в

алфавiтному порядку
майданчика, якi мають
рrоzоrгорrоdаzhi-сЬd2.

KoHTaKTHi данi (номер
телефону i адреса

електронноi пошти
працlвника

бмансоутримувача
для звернень про
ознайомлення з
об'ектом оренди

@Ърендиу робочi днi з 09:00 до lб:00 з

понедiлка по п'ятнищо забезпечуе балансоутримувач об'екта

Комунальпе некомерцiйне пiдприсмство <Щентр лервинноi медико-
caHiiapHoi допомогп J\t2> .Щеснянського райопу м. Киева

Контактна особа: Клименко Надiя IBaHiBHa,
тел. 5З7- 10-02
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