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результатаI\ли якого
нежитлових прим щень загаJIьною площею 2з,40 кв,
адресою: м. КиТв,
iснуючим орен
або укладений з новим орендарем,
Ларисою Петрi

1. оголос

2. Затвер
на продовження
адресою: м. Киi
2З,40 кв. м, що до

l аукцiон, за

текст оголошення про проведення електронного аукчiонУ

ься.

3. Балансо
первинно
м. Кисва невiдк адно
електронного аук ioHv,.

<I_{eHTp

повiдомити чинного орендаря

про

проведення

ьноТ власностi .Щеснянськоi районноI в

ацii

розмiстити оголошення

про
на продовження договору оренди
я за адресою: м. КиТв, вул. Курчатова
23,40 кв. м, в електроннiй торговiй

у та звiтностi

Щеснянськоi районноi в
в установленому порядку, провести
оператора електронного майданчика та

розпорядження покласти на заступника

icTi Киевi

:,/,/
Голова

державноi адмiнiстрацii

/l-

!митро PATHIKOB

ry

1

77

=7

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження .Щеснянськоi районноТ
в MicTi Кисвi державноТ адмiнigтцrчiТ
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ОГОЛОШЕННЯ

про проведення електронного аукцiону на продовження договору оренди
нежитлового примiщення, що знаходиться за адресою: м. КиIв, вул. Акалемiка Курчатова,
бул. l8a, площею 2З,40 кв. м.
Орендодавець
Баrrансоутримувач

Iнформачiя про
чинний договiр
оренди, строк якого
закlнчусться

Iнформачiя про
об'ект оренди

агальна

Iнформацiя про
наявнlсть рlшень про
проведення
iнвести цi й ного
конкурсу або про
включення об'скта до
перелiку майна, що
пiдлягае приватизацiТ

я

код
державна адмlнlстрацlя,
29,
Маяковського,
ВолодимиI
проспект
адреса:
374l5088,
СДРПОУ

MicTo Ки'iв, 02225, тел. (044) 54lr-20-7l, e-mail: vkv( t@ukr.net
Комунальне некомерцiйне пiдприсмство <I_{eHTp первинноТ медико санiтарноТдопомоги ЛЬ4> Щеснянського району м. Киева, код СДРПОУ
38960345, адреса: бульв. Вигурiвський,буд.4, м. КиТв, iндекс 022З2,
тел. (044) 5З2-'72-96, 044-5 l 5-24-88 e-mail: desncrdp@ukr.net.
Фiзична особа-пiдпри€мець Мiшуровська Лариса Петрiвна - чинний
орендар.
.Щоговiр оренди J\b l l66 вiд 30.1 l .20l 8
Строк оренди: 2 роки 364 днi
.Щата закiнчення договору: 3l .l0,202l
Чинний орендар ма€ переважне право на продовження договору.оренди
J\Ъllбб вiд 30.11.20l8, яке реалiзуеться шляхом участi в аукцiонi на
продовження договору оренди вiдповiдно до умов пункту l49 Порядку
передачi в оренду державного та комунального майна, затвердженого
постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд 03.06.2020 Ns 483 к.Щеякi
питання оренди державного та кlf,мунального майна> (лалi -.Порядок).
Якщо переможцем став iнший ,учасник електронного аукцiону, договiр з
чинним орендарем припиня€тьс:я у зв'язку iз закiнченням строку, на який
його укладено.
Iнформацiя про об'ск,г оренди
Об'скт оренди знаходиться за аilресою: вул. Академiка Курчатова , l8a,
м, КиТв, iндекс 02l56
Загальна площа: 23,40 кв. м.
Корисна площа: 23,40 кв. м.
Частина чотирьохповерховоТ цегляноТ булiвлi, перший поверх.
Тип об'скта: нежитловi примiщення.

Вхiд в

BapTicTb об'екта
оренди

л

!,еснянська районна в MicTi Киевi

примiщення загальний. Стiни, фундамент, перекриття

в

задовiльному cTaHi, фiзичний знtlс вiдповiдае TepMiHy експлуатацiТ будiвлi.
Технiчний стан об'екта задовiльний, в наявностi системи
електропостачання, теплопостачання, водопостачання та каналiзацiТ.
Об'скт оренди не мае окремих особових paxyHKiB, вiдкритих
постачальн иками комунал ьних гlослуг.
Поверховий план та фотографiчнi зображення об'екта додаються в
окремому файлi в ЕТС.
В податковiй заст,авi не перебувас та пiд арештом не знаходиться.
Ринкова BapTicTb об'скта оренди станом на
558 l58(п'ятсот п'ятд€сят тисяч сто п'ятдесят BiciM

пдв.

Рiшення про проведення iнвесlтицiйного конкурсу або про включення

об'екта до перелiку майна, lцо пiдлягас приватизацiТ, вiдсутнi.

Продовження таблицi

Iнформачiя про
отримання
ба_гrансоутримувачем
погодження органу
управлlння
Пропонований строк
оренди
Iнформачiя про те,
що об'сктом оренди
с пам'ятка
культурноТ
спадщини, щойно
виявлений об'€кт

культурноi
спадщини чи його
частина
Iнформачiя
про
.
цlльове призначення
об'скта оренди

2 роки 3б4 днi

Об'скт оренди не вiдноситься д,о пам'яток культурноi спадщини, щойно
виявлених об'ектiв культурноi спадщини

Об'скт оренди вiдповiдно ло абзацу l l пункту 29 Порядку неможливо
використовувати за буль-яким цiльовим призначенням, oKpiM
визначеного договором оренди вiд 30.11.2018 Jфllбб - розмiщення
приватних закладiв охорони.. здоров'я, суб'ектiв господарювання, що
дlють на ocнoBl приватноl власностl l провадять господарську
дiяльнiсть з медичноi практ,Iки в лiкувально профiлактичних

закладах (14,44 кв. м);
- розмiщення аптек, що реа_гliзують готовi лiки,. торговельних об'ектiв з
продажу

Проскт договору
Iнформачiя про
аукцlон

Умови оренди майна

Додатковi умови
оренди майна

окулярlв!

лlнз,

скелець

в

примlщеннях

лlкувально

профiлактичних закладiв (8,96 кв. м).
лодасться до оголошення про передачу нерухомого майна в оренду в
окремому файлi в Етс
Iнформачiя про аукцiон
Електронний. аукцiон вiдбуваеться в_електроннiй торговiй системi
ДеРЖаВне пiдприемство <Прозорро.Продажi> через авторизованi
електроннi майданчики.
Спосiб проведення аукцiону: електронний аукцiон на продовження
договору оренди.
.Щата r,a час аукцiону визначаються на електронному майданчику.
Час проведення ayKuioHy встановлю€ться електронною торговою
системою автоматично вiдповiдно до вимог Порялку проведення
електронних аукчiонiв.
Кiнцевий строк подання заяви на участь в електронному аукцiонi та
електронному аукцiонi iз зниженням стартовоТ цiни встановлю€ться
електронною торговою системою для_кожного електронного аукцiону
окремо в промiжку часу з ]Q 16lдини 30 хвилин до 20 години 30 хвилин
дня, ш(о передус дню проведення електронного аукцiону.
Строк оренди: 2 роки 364 днi
стартова орендна плата для: - першого електронного аукцiону
- 5720,42 грн. (без урахування I IДВ);
(Пункmол,l ]4б Поряdку вказано, u1o сmqрmова opeHdHa ппqmа
вuзначаеmься в поряdку, переd(iаченолlу пункmом 52 цьоzо поряdку, але
не hlо)tсе буmu нuжчою за осmанню л,tiсячну opeHdHy плаmу,
всmановлену dozoBopoM, 1цо проdовэtсуеmься. Оренdна плаmа за
осmаннiй мiсяць оренdu- червень 202I року склаdас 5720 zрн. 42 коп.
(без урлсtхування ПДВ )
Можливiсть передачi об'скта в суборенду не передбачаеться.
Компенсацiя замовнику ринковоТ оцiнки об'екта оренди згiдно з
Щоговором про надання послуг з оцiнки майна вiд 29,06.202|

J\ъ 5.

орендар вiдшкодовуе Балансоутримувачу витрати пов'язанi зi сплатою
витрат на оплату комунальних llослyг, земельного податку пропорцiйно

Продовження таблицi

послуги
з
примlщень,
електропостачання,
площl
орендованих
прибирання територiТ та вивiз смiття, охорона територiТ примiщення
булiвлi та iH. експлуатачiйнi послуги.
Здiйснення невiд'смних полiпшень можливо тiльки у разi надання
орендодавцем письмовоi згоди на поточний таJабо капiталlьний ремонт
орендованого майна, як це передбачено чинним законодавством.
Орендар здiйснюе страхування об'екту оренди на користь
ба,rансоутримувача,
Оренднi канiкули - не передбаченi.
Об'ек,г оренди може бути викоllистаний орендарем з метою визначеною
у логоворi оренди, який проловжусться, а саме: розмiщення приватних
закладiв охорони здоров'я, суб'ектiв господарювання, що дiють на

Обмеження щодо
цiльового призначення
об'екта.оренди,
встановленl вlдповlдно ocHoBi приватноI власностi
провалять господарську дiяльнiсть з
медичноi практикив лiкуваль.но - профiлактичних закладах (\4,4_4 кв.м);
до п. 29 Порядку
розмiщення аптек, що.реа,riзують готовi лiки,.торговельних об'сктiв з
продажу окулярlв, лlнз, скелець в примlщеннях
лlкувilльно
профiлактичних закладiв (8,96 кв.м).
Iнформачiя про
Особа, яка мае HaMip взяти yLIacTb в електронному аукцiонi, сплачуе
на
яких.
умови,
ресстрачiйний та гарантiйний внески для набуття статусу учасника.
проводиться аукцlон
Розмiр мiнiмально|9 троку пiдвищення стартовоТ оренлноТ плати для:
аукчiону - 57 ,20 грн (1%r стартовоТ цiни лоту).
Розмiр гарантiйноfо внеску (чинний орендар): 2860,2l грн.
Розмiр гарантiйного внеску (потенцiйний орендар): l l440,84 грн.
Пункmолl l47 Поряdку переdач,i в opeHdy dержавно?о mа кол.lунальноzо
.,уlайна переdбачено, u4o розмi1l zаранmiйно?о внеску всmановлюеmься
вidповidно dо пункmу 58 цьоzt:l Поряdку, KpiM чuнноzо оренdаря, якuй
сlLпачуе zаранmiйнuй внесок у роз.ъliрi полов1,1н1.1 сmарmово| opeHdHoi'
ппаmLl за оduн мiсяць 5720,42: 2 : 2 8б0,2I zрн.
Пункmо.u 58 Поряdку переdачli в оренdу dерэюавноzо mа комунсlльноzо
майна зазначено, u1o розлliр t,аранmiйноzо внеску всmановлюеmься у
розмiрi сmарmово| opeHdHoi' пцаmu на :
сmрок opeHdu якuх
lва ,ъtiсяцi dля об'екmiв oputdu, пропонованuй
сmановumь Bid odHozo do п'яmu poKiB 5720,42 *2 :]] 440,В4 zpч, але не
менul як 0,5 мiнiмацьноi' заробimноi' rtлаmu, всmановлено| сmаном на ]
*
:3 0.00,00 zpH.)
(
9!чня поmочно?о року б000,00 0,5
Гарантiйний внесок сплачуетьс;я у термiни та в порядку, що визначенi
Регламентом роботи електllонноi торговоТ системи державне
пiлприемство <Прозорро.Пролажi>.
Розмiр ресстрачiIlного внеску: 600,00 грн (зеidно Закону YKpai'Hu к
Про opeHdy dержавно?о mа колlунальноzо ,цайна> рессmрацiйнuй внесок
сума KoulmiB у розмiрi 0,l ,ъ,tiнiл,tацьноi' заробimноi' плаmu,
всmановлено| сmано,vt на l сiчня поmочно?о року (б000,0 zpH*O,I

i

-

б0(),00 zpH).

Кiлькiст_ь KpoKiB ayKuioHy за методом покрокового зниженнял стартовоТ
орендноТ плати та подzrльшого Ilодання цiнових пропозицiй - 99.
Чинний

Вимоги до орендаря
.Щокументи, якi

розмiщуе (завантажус)
Учасник в електроннiй
торговiй системi
державного
пlдприсмства
<Прозорро.Продажi>

орендар

мас

переважнеj

право

на

продовження

договору

оренди

в ходi аукцiону на продовження договору оренди за умови, що BiH бере
участь в такому аукцiонi та зробив закриту цiнову пропозицiю, яка с не
меншою, нlж розмlр cTapToBol орендноl плати.
потенцiйний орендар повинен вiдповiдати вимогам до особи орендаря,
визначеним статтею 4 Закону Украiни <Про оренду державного та
комунаJIьного майна>.
!ля участi в ayKuioHi потенцiйний орендар мас подати до електронноi
торговоТ системи документи, визначенi статтею 13 Закону Украiни
<Про оренду державного та коIчIунаJ.Iьного майна>.
Вiдповiда,rьнiсть за достовiрнiсть поданих документiв несе з€uIвник.

Продовження таблицi

4

для участi в
електронних торгах з
оренци майна на.етапi
подачl закритих цlнови}
пропозицiй (тобто до
електрон ного аукцiону)
Вимоги до оформлення Щ,окументи, що подаються учасниками електронних торгiв повиннi
електронноl
адмlнlстратором
вимогам, встановленим
документiв, якi повинен вlдповlдати
надати Учасник для
торговоТ системи державного пiдприсмства кПрозорро.Продажi).
участl в електронних

торгах

електронноТ торговоТ

системи

flП

<Прозорро.Продажi>

Додаткова
iнформачiя

Реквiзити paxyHKiB

!о

укладення договору оренди або в день пiдписання такого договору
переможець електронного аукцiону зобов'язаний сплатити авансовий
внесок та забезпечувальний депозит, що визначенi за результатами
ayKuioHy у розмiрах та порядку, передбачених про€ктом договору
оренди майна, опублiкованого в_оголошеннi про передачу майна в
оренду у вiлповiлностi.до пункту 150 Порялку, на рахунок, зазначений
орендодавцем у просктl такого договору.
Реквiзити paxyHKiB операторi в електронних майданчикiв, вiдкритих для
сплати потенцiйними орендарями гарантiйних та реестрацiйних BHeckiB
за посиланням на cTopiHKy ве(jсайта алмiнiстратора, на якiй зазначенi
реквiзити таких paxyHKiB https://prozorro.sale/info/elektronnimaidanchiki -ets-prozorroprodazh i -cbd2.
Оператор електронного майданчика здiйснюе перерахування
ресстрацiйного та (або) гарантiйного внеску на казначейськi рахунки за
такими реквlзитами:
в нацiоналlьнiй ва-гtютi
Олержувач: Щеснянська районна в MicTi Кисвiдержавна
адмlнlстрацlя
Рахунок Jф UA 86820l 720З55249038000077766
Банк олержувача: .Щержавна казначейська служба УкраТни, м. КиТв
Код згiдно з €ДРПОУ 374l5088
Призначення платежу: для перерахування реестрацiйного та
гарантiйного BHecKiB
Перiод мiж. аукцiоном та аукцiоном iз зниженням стартовоi цiни.
аукцiоном iз зниженням стартовоi цiни та аукцiоном за методом
покрокового зниження стартовоТ цiни та подrlльшого подання цiнових
пропозичiй (20-35 календарних днiв з дати оприлюднення оголошення
електронною торговою системою про передачу майна в оренду).
Сдине посилання на веб-сторiнку адмiнiстратора, на якiй е посилання в
алфавiтному порядку на веб-сторiнки операторiв електронного
майданчика, якi мають https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchikiets-prozoгroprodazhi -cbd2.
.Щоступ для ознайомлення з сlб'сктом оренди у робочi днi з 09:00 до
l6:00 з понедiлка по п'ятницкl забезпечуе балансоутримувач об'екта Комунальне некомерчiйне пiдприсмство <<I_{eHTp первинноТ медико
caHiTapHoT допомоги NЬ4> !еснянського району м. Киева
:

Технiчнi реквiзити
оголошення

KoHTaKTHi данi
(номер телефону i
адреса електронноТ
пошти працlвника
балансоутримувача
для звернень про
ознайомлення з
об'€ктом оренди

Керiвник апарату

Контактна особа: I_{имба,r Ганна BiKTopiBHa,
тел.562-60-01

'fu{ru|

ольга МАШкIВСЬкА

