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. 4, Вiддiлу з питань майна комунulльноi власностi !еснянськоi районноТ вMicTi Киевi державнот адмiнiътрачiт розмiстити оголошення про
проведення електронного аукцiону на Продовження договору оренди
нежитлових примiщень, що знаходяться за адресою: м. Киiв, 

"yn. 
Kyp"uro"u

АКаДеМiКа, 18 - А, ЗаГалЬноЮ площею 15,40 кв. м, в електроннiй тЪрговiй
системi.

5, ВiддiЛу бухгаЛтерськоГо облiку та звiтностi !еснянськот районноi вMicTi Кисвi державнот адмiнiстрацiI в установленому порядку, провести
перерахування коштiв, що надiйдуть вiд оператора електронного майданчика та
орендаря.

6. Контроль за виконанням
голови !еснянськоi районноТ
О. Плясецького.

Голова

цього розпорядження покласти на заступника
в MicTi Кисвi державноТ адмiнiстрацii

Щмитро PATHIKOB



ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження !еснянськот районнот
в MicTi Кисвi державноi адмiнiстоапii

"iЩхs|-59 г-
ОГОЛОШЕННЯ

про проведення електронного аукцiону на продовження договору орендинежитлового примiщення, що знаходиться за адресою: м. КиiЪ, 
"yn. 

Kyp.ruToBa Дкадемiка,
бул. l8a, площею l5,4O кв. м.

гальна iнформацiя
Щеснян
сдрпо _цержавна адмiнiстрацiя. код

Маяковського Володимпра, 29,MicTo Киrв, ulzl), тел. (044) 546-2О-71 e-mail: vkv09@ukr.netБалансоутримувач

3 S960345, 9Арlз : б.улr.", В и ryр i вс ьк иiа. ау l.+, м. КиТв, i 

"о;;; ;Ь;;тел. (044) 5з2-72-96, 044-5 l 5-24-88 e-maii: desncrdpPuKr.i"t.

чинний логовiр
оренди, строк якого

закlнчу€ться

IнформачЙ про

!оговiр оренди J\b I l48 вiд 09.1 1.20l8
Строк оренди: 2 роки 364 днi
[ата закiнчення догов ору : 29,09.2О2l
ЗДЦ ЧПеНДu' Мае лереважне право на продовження договору орендиjъll48 вiд 09.I1.20l8, яке реалiзуеться шляхом участi' " "yiuibii"i"продовження договору оренди вiдповiдно до умов пункту l4'9 Порялку

авного та комунального майна, затвердженого
iHicTpiB УкраТни вiд 03.0б.2020 J\Ъ 483 <Деякi
го та комунального майна> (далi - Порядок).
ншиЙ учасник електронного аукцiону, логовiр зчинним орендарем припиняеться у зв'язку iз закiнченням строку, на який

його укладено.
цiя про об'скт оDенли

нформачiя про
об'ект оренди

об'скт о
м. КиТв, iндекс 02l56
Загальна площа: I5,40 кв. м.
Корисна площа: l5.40 кв. м.
Частина чотирьохпОверховоТ цегляноТ булiвлi,
тип об'екта: нежитловi примiщення.
Вхiд . в примiщення загальний. Стiни, криття в
задовiльному cTaHi, фiзичний зн цповiдае т iT булiвлi.технiчний стан об'екта lвiльний, системи
е_лектро постачан ня, те пло постачан ня, водо постачан ня та каналiзацiТ.об'скт оренди не мае окремих особових paxyHKiB, 

"iйр"rr*постачальниками комунальних 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 |1уцова BapTicTb об'екта оренlrи станом на lою42оD1 -28l 000 (двiстi вiсiмдесят одна тисяча грн. 00 коп.) без ПЩВ.

|нформашiя про
наявнiсть рiшень про

проведення
iнвестицi йного

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

цlдлягае приватизацiТ



IнформЪ[Й про
отримання

балансоутримувачем
погодження органу

управлlння
ПропонойЙИ строк

Iнформацiя про те,
що об'ектом оренди

с пам'ятка
культурноТ

спадщини, щойно
виявлений об'скт

культурноТ
спадщини чи його

частина
IнформачБ про

цlльове призначення
об'скта оренди

нформачiя про
аУкцiон

Умови оренди майна

Додатковi умови
оренди майна

Проловження таблицi

огоджено

2 роки

культурноi спадщини, щойновиявлених об'сктiв культурноi спадlцини

визначеного договором оренди вiдl 09.11.20lB llъr l48 - р".ri,ц.ir"приватних закладiв охорони.. здоров'я, суб'сктiв господарювання, щодiють на ocHoBi привЬтноТ 
"nu,,no"ri' i ;;;й;;ь господарськy

ДiЯЛЬНiсть з медичнЬi практики в лiкуuалi"Б-:, "p;й;;;;;;;iзакладах.

€кт оренди вiдповiдно доЪбзац}-Т пункту

!одаеться пере,]ачу нерухомого майна в оренду вокремом
ацiя п кцiон

Електронний аукцiон вiдбувасться

a:|}1"л:: . пiдприемство кПрозор; ) через авторизованi
електроннi майданчики.
спосiб проведення аукцiону: елек'ронний аукцiон на продовження
договору оренди.
датата час аукцiону визначаються на електронному майданчику.час проведення аукцiону встаноl]люсться електронною торговоюсистемою автоматично вiдповiдно до вимог Порядку проведення
електрон них ayKuioHiB.
кiнцевий строк поцання.заяви на участь в електронному аукцiонi таелектронному аукцlонl iз зниженням стартовот цiни встановлюсться
електронною торговоlо системою дJIялкожного електронного аукцiону
окремо в промiжку часу з 19 години 30 хвилин до 20 ioorr,30'хвилин

Орендар вiдшкодовуе Балансоутрим}вачу витрати пов'язанi зi сплатою
:r]191I 

на оплату комунiшьних послуI., земельного податку пропорчiйноплощt орендованих.. примiцень, електропостачання, послуги зприбирання територiТ та'вивiз смiття, oxopo'u ,"р"rорiт ;;;;йr";
будiвлi та iH. експлуаталiйнi послуги,

LTpoK оренди: 2 роки 364 днi
Сррl9в9-орендна плата для: - першого електронного аукцiону
- 2 879,17 грн. (без урахування ПiВ);-._2 б lЧ,l / грн. (без урахування ПДВ);
(Пункmом 11б Поряdку вказано,' lцо mова opeHdHa fulama
вuзначаеmься,в поряdку, переdбаченолlу пу 52 цьizо поряdку, алене .|,tоже буmu нuJк'ою за осmанн-ю .uiсячну' opeHdiy й;";i,
всmановлену dоzоворо.rt, що проdовэtсуеmь,я. бренЬ"а '-оrо ;;

- mравень 202 l року сlсцаdас 2879 zpH, ] 7 коп.

Компенсацiя Ймовнику ринкоЪоТ
До|9:9р:ч_ про надання посл)lг

оцiнки об'€кта оренди згiдно з,з оцiнки майна вiд 17.05.2021



продовження таблицi

здiйснення нffi
орендодавцем письмовоТ згоди на поточний та/або капiта-гIьний ремонт

як це передбачено чинним законодавством.
страхування об'€кту оренди на користь

Оренднi канiкули - не передбаченi.
обмеження щодо

цiльового призначення
об'екта.оренди,

встановленl вlдповlдно
до п. 29 Порядкч

ний орендарем з метою визначеною
, а саме: розмiцення приватних
господарювання, що дiють на

вадять господарську дiяльнiсть з
медичноI практи кив лiкувально - птэофiлактичних закладах.

Iнформачiя про
умови, на яких

проводиться аукцiон

особа, яка ма€ HaMip в.lяти участl, в електронному аукцБнi, сгrл.ачуе
ресстрацiйний та гарантiйний внеск:и лля набуття cTiTycy учасника.Розмiр мiнiмального кроку пiдвищення стартЬвоТ орендноi'плати для:

.НХЪЪХ^^r) l?}, n,, n .on.
цiйний орендар): 5 758,34 грн.
eHdy dерэюавно?о mа ко.мунально?о

лцайна переdбачено, ulо розл,liр zа,,оанmiйноцо внеску всmановлюсmься
BidпoBidHo do пункmу 5В цьоzо Псlряdку, KpiM чuнноzо оренdаря, якuй
сlLпачуе zаранmiЙнuЙ внесок у po:lMipi половuнll сmарmово| opeHdHol'
ппаmu за оOuн мiсяць 2879,]7 ; 2 - ,| 439,59 zрн.
Пункmом 58 Поряdку переdачi в o.peHdy dерэюавно?о mа комунально?о
,vquна зазначено, u|o рсlз.ъtiр zаранmiйно?о внеску всmановлюеmься у
розмiрi сmарmово| opeHdHoi' лLпаmu Ila:
lва .uiсяцi dля об'скmiв opeHdu, пропонованuй сmрок opeHdu якuх
сmановumь Bid odHoeo do п'яmu potciB 2879,17 *2 : 5 758,34 2рн, але не
л4енtа як 0,5 MiHi,vtaцbrto| заробimно,i' п.цаmu, всmановленоl' сmанолl на ]
сiчня поmочно?о року ( б000,00 * 0, j :J 000,00 zpH.)
гарантiйний внесок сплачу€ться у термiни та в порядку, що визначенi
Регламентом роботи електронноТ торговоi Ъистеми державне
пiдприсмство кПрозорро.Пролажi >,

Розмiр ресстрачiйного внеску: бr)0,00 грн (зеidн о Закону Украiнu к
Про оренdу dержавно?о mа Ko"uyHa;lb+ozo майна)) реесmрацiйнuЙ внесок

су,r,йа кошmiв у роз,тliрi 0,l .ъliнi:л,tально| заробimноi' плаmu,
всmановленоi' сmаном на ] сiчня поmочно2о року (6000,0 zpH*0,1
б00,00 zpH).
Кiлькiсть KpoKiB аукцiону за методом покрокового зниження стартовоТ
орендноТ плати та подalльшого подання цiнових пропозицiй - 99.
чинний орендар ма€ переважне право на продовження договору оренди
в ходl аукцlону на продовження доl-овору оренди за умови, що BiH бере
участь в такому аукцiонi та зробив закриту цiнову пропозицiю, яка € не
менLUою, нlж розмlр cTapToBol орендноl плати.

Вимоги до орендаря потенцiйний орендар
визначеним статтею
комуналь}tого майна>

tIовинен вiдповiдати вимогам до особи орендаря,
4 Закону Украiни <Про оренду державного та

Щокументи, якi
розмiщуе (завантажус)
Учасник в електроннiй

торговiй системi
державного

пlдприемства
кПрозорро.Продажi>

для участi в

електронних торгах з
оренди майна на етапi

подачi закритих цiнових
пропозицiй (тобто ло

електронного аукцiону)

.Щля участi в ayKuioHi потенцiйний орендар мае подати до електронноi
торговоТ системи документи, визtlаченi статтею l3 Закону Украiни
uПро оренду державного та комунаJIьного майна>.
Вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть поданих документiв несе заявник.



Вимоги до оформлення
документiв, якi повинен

надати Учасник для
участi в електронних

торгах
електронноi торговоi'

системи flП
кПрозорро.Продажi>

Додаткова
iнформачiя

Реквiзити paxyHKiB

ехнlчнl реквlзити
оголошення

oHTaKTHi данi
(номер телефону i

адреса електронноТ
пошти працiвника

балансоутримувача
для звернень про
ознайомлення з
об'сктом оренди

Продовження таблицi

торговоi системи дерх(авного пiдприсмства кПрозЪрро.Продажi>.

нчика
ресстрацiйнQго та (або) гарантiйного 

""ес-такими реквlзитами:
в нацiона,rьнiй валютi :

одержувач: !еснянська районна в MicTi Кисвi державна
адмtнlстрацlя

Рахунок N9 UA 868201 720З55249038000077766
Банк одержув_аJа: !е_ржавна казначейська служба УкраТни, м. Киiв
Код згiдно з С!РПОУ 37415088
призначення платежу: для перер:lхування ресстрацiйного та
lантiйного BHecKiB

Контактна особа: I{имбал Ганна Вiкторiвна,
тел.562-60-0l

покрокового зниження стартовоi цiни та подальшого подання цiнових
пропозицiй (20-35 календарних днiв з дати оп илюднення оголошення
електронною торговою_системою про передачу майна в оренду).
Сдине посилання на веб-сторiнку аiцмiнiЪтраrорu, ,ru якiй е ,ro|"rru.rt 

" 
u

а-гlфавiтному порядку на 
- 

веб-сr,орiнкй операторiв електронногосurчrсrбr l пulчlу lluрялку на всо-сl'орlнки операторlв електронного
МайДаНЧИКа, якi чаryIl https://proz:orro.sale/info/eleklronni-majdЪnchiki-
ets-prozoпoprodazhi-cbd2.

Комунальне некомеРцiЙне пцприсмстЬо <Щентр' пЪрвйнноi медико
caHiTapHoTдопомоги ЛЪ4> {еснянського району й. Krcuu

Керiвник апарату ольга МАШкIВСъкА

4

!о укладення договору оренли "абс
переможець електронного аукцiон)
внесок та забезпечувальний депо]]ит, що визначенi за результатамиayKuioHy у_ розмiрах. та порядку, передбачених проектом договоруоренди майна, опублiкованого в оголошеннi про передачу майна'ъ
оренду у вiдповiдностi.до пункту l50 Порял*у, пъ рахунок, зазначений
оренДоДавцем ч ппосктi такого погс)Fопч

\,


