РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Ns

Эб

Про оголошення аукцiонiв на
продовження договорiв оренди

вiдповiдно до законiв Украiни кпро мiсцевi державнi адмiнiстрацii>,
кпро оренду державного та комунzшьного майна>, Порядку перелачi 1 о9.енду
Кабiнету
державного та комунzшьного майна, затвердженого постановою
ЙiHicTpiB Украiни uiд 0З червня 2о20 P.ony ]ф 48З к.Щеякi питаннJI оренди
вiд
державного та комунаlrьного майна>>, рiшення Киiвськоi Micbkoi. рали
)з'п".r"" 202О року rлъ sozqt29 <Про деякi питання оренди комунurльного майна
територiальноi .роruд" MicTa Киева> та врzжовуючи iнформ_ачiю
балансЪутримувача комунального некомерцiйного пiдприемства кЩентр
первин}lОi N{ед"*О - caHiTaPHoi допОмогИ Ns 2> ,Щеснянського району м. Киева
вl,д24 сiчня 2022 року Jф 122:

1. оголосити аукцiони, за результатами яких чиннi договори оренди
нежитлових примirla*ru можуть буiи продовженi з iсную,lими орендарями або
укладенi з новими орендарями.

2. ЗатвеРдитИ тексТ оголошеНня про проведення електронного ayKuiorry
на продовження договору оренди нежитлових примlщень, яю знаходяться за
uдр..о*, м, Киiв, вул. ДЪЬtзёра Теодора, 19, загzшьною площею 65,з9 кв, 1\{, що
додаеться.

3. ЗатвеРдитИ тексТ оголошення про проведення електронного аукчiону
на продовження договору оренди не}китлових примiщень, якi знаходяться за
uдр.Ьоr, м. Киiв, вул. Щрайзёра Теодора, 19, зага-пьноIо площею з7,4З кв, м, що
дода€ться.

4. Затвердити текст оголошення про проведення електронного аукчiону
на продовження договору ореlIди нежитлових примirцень, якi знаходяться за

uдр..о., м.
додаеться.

КиТв, вул. .Щрайзера Теодора, 19, загальноЮ пlrОЩеrО l1,10 КВ. М,

[ЦО

пiдприсмству
5. Балансоутримувачу комунчlльному некомерцiйному
Ng 2) ,ЩеснянсЬкого району
кЦентР первиннОi медикО - caHiTaPHoi допОмогИ
повiдомити чинних орендаРiВ ПРО ПРОВОДеННЯ
м. кисва

".uiЙuдrrо
електронних аукцiонiв.

районноi в
6. ВiддiЛу з питаНъ майна комунzrлъноi власностi ,Щесняноькоi проведення
оголошення про
MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii розмiстити
продовженIIJI договорiв оренди нежитлових

електронних аукцlонlв на
.rр"riЪ.", u .п.*rроннiй торговiй сиотемi,

в
7. Вiддiлу бухга-гrтерського облiку та звiтностi ,Щеснянськоi районноi
адмiнi"рuщI_:_:,:"овленому порядку, провести

MicTi Киевi дЬроЬrrоi

елекцронного майдшrчика,
перерахування коштiв, що надiйдуть вiд оператора

покIIасти на заступника
8. Контроль за виконанням цього розпоряДження

голови .Щеснянськоi рЙонноi

в

MlcTi Киевi державноi адмiнiстрачii

о. Г[пясецького.

Голова

,,Щмитро

PATHIKOB

ЗАТВЕРДКЕНО
Розпорядження,Щеснянськоi
в
в

районноi

ОГОЛОШЕЕНЯ

про проведеннЯ еJIектронНого аукцiОну на продовження договору оренди
нежитловОго примiЩення, що знахоДитьсЯ за адресоЮ: вул. .ЩраЙзера Теолора, буl. 19,
площею 65,39 кв. м.
Орендодавець

Бапансоутримувач

lнформачiя про
чинний договiр
ореtци, строк якого
закiнчуеться

Загальна iнформафя
.Щеснянська районна в MicTi Киевi державна адмiнiстрацiя, код
едрпоу 37415088, мlсцезнilходження: проспект Володимира
Маяковського, 29, MicTo Киiв, 02225, тел. (044) 546-20-7\, e-marl:
vkvO9@ukr.net
Комунапьне некомерцiirне пiдприсмство <Дентр первинноi медикоcaHiTapHoi допомоги Jlb2> Щеснянського району м. Кисва, кол €.ЩРПОУ
2|46'7676, адреса: вул. ,Щрайзера Теодора, буд. 19, м. Киiв, iндекс 02225,
тeл.(044)537-15-10,044-537-10-02,e-mail:цr
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю <<Щюшато>> - чинний
орендар .Щоговiр ореrци Ng l l67 вiд 29.12.2018,
Строк оренди: 2 роки 364 днi
.Щата закiнчення договору: 05.12.202l
ЧиннIй орендар мае перевilкне право на продовження договору оренди
Ns llб7 вiд Z9.|2.Z0lr8, яке реалiзуеться шляхом участi в аукцiонi на
продоtsження договору оренди вlдповИно до умов пункту l49 Порядку
передачl в оренду державного та комунitльного майна, затвердженого
постaновою Кабiнеry MiHicTpiB Украiни вiд 03.06.2020 J',tg 483 <<Щеякi
питання оренди держilвного та комунilльного майна> (далi - Порядок).
Якщо переможцем став iнший учасник електронного аукчiону, договiр з
чинним орендарем припиняеться у зв'язку iз закiнченням строку, на який
його укладено.

Iнформачiя про
об'ект оренди

Iнформацiя про об'ект оренди
Об'ект оренди зн:lходиться за адресою: вул. .Щрйзера Теодора, бул,

Загалlьна площа: 65,39 кв. м.
Корисна площа: 65,39 кв. м.
Частина семиповерховоi буаiвлi, перший поверх.
Тип об'екта: вiльнi побуговi примiщення на першому поверсi.

Вхiд в

BapTicTb об'екта

оренд{
Iнформацiя про
Ilаявнlсть рlшень про
проведення
iнвестицiйного
конкурсу або про
вкJIючення об'екта до
перелiку ма}"II{а, що

19,

примiщення загальний. Стiни, фундамент, перекриття

в

задовiльному cTaHi, фiзичнrrй знос вiдповiдае TepMiHy експлуатацii будiвлi.
Технiчний cT:lH об'екта задовiльний, в наявностi системи
електропостачання, теtUIопостачання, водопостачання та каналiзацii
Об'ект ореIIди не ма€ окремих особових paxyHKiB, вiдкритих
постачЕLпьниками комунальнлIх послуг.
Поверховий план та фотографiчrri зобраlкення об'екта додаються в
oкpeMol\,ly фЙлi в ЕТС.
В подагковiй заставi не перебувас та пlд арештом не знаходиться.
За-гlllшкова балансова BapTicTb об'скта оренди станом lra 31,|2,?-021
9329,45 (,Щев'ять тлIсяч трис,га двадцять дев'ять гривеIIь 45 коп,) без ПЩВ
РiшеrItlя про проведеFIня iнвестицiйного конкурсу або про вклюlIення
об'сктf, до перелrку майна, що пiдлягае прлtватизацii, вiдсутнi.

2

продовження таблиц

пiдлягае приватизацii

fuформацiя про
Погодлсено
отримання
балансоутримувачем
погодження органу
упD:влiння
Пропонований строк 2 роки 364 днi
оре}ци
Iнформацiя про те,
об'ект ореrци не вiдноситься до пам'яток культурноi спадщини, щойно
що об'ектом оренди с виявлених об'ектiв кульryрноi спадщини.
пам ятка кульryрноi
спадщини, щойно
виявлеrп.rй об'скт
культурноi спадщини
чи його частина
Iнформацй про
об'ект оре}ци вiдповiдно до абзацу l1 ггуrкту 29 Порядку неможJIиво
використовувати за будь-яким цiльовим призначенням, oKpIM визначеного
цLIIьове призначення
об'екта оренди
договороМ орендИ вiд 29.12.20l8 J\& l l67 - розмiщення приватних закладiв
охорони здоров'я, суб'сктiв господарювання, що дiють на ocHoBi приватноi
власностi i провадять господарську дlяльнlсть з медичноi практики в
лiкуваrrьно-профйактичному закладi.

ПроекТдоговорУ

|

|

Iнформацiя про

аукцlон

Долu.rr." до оголошення про передачу нерухомого майна в ореFцу
окремому файлi в ЕТС.
Iнформачiя про аукцiоll

в

Електронний аукцiон вiдбуваеться в електроннiй торговiй системi
державне пiдприемство кПрозорро.Прода*i> через авторизованi
електроннi майданчики.

спосiб проведення аукцiону: електронний аукцiон на

продовження
договору оренди,
[ата та час аукцiону визначаються на електронному мйданчику.
час проведення аукцiону встановлюеться електронною торговою

системою tвтоматично вiдповiдно

електрон них аукцiонiв.

до вимог

Порядку

проведеннrI

кiнцевий строк подilння зzulви на участь в електронному аукцiонi та
електронному аукцiонi iз зниженням cTapToBoi цiни встановлюсться
електронною торговою системою дпя кожного електронного аукцiону
окремо в промiжку часу з 19 години 30 хвилин до 20 iод"r, 30 хвилин

Умови оренди майна

дня, що передуе дню проведення елекюонного ачкцiонч.

Строк ореtци: 2 роки 364 днi
Стартова ореtцна IUIaTa дпя: - першого електронного аукцiону
1_5

604,54грн. (без урахування ГIДВ);

(Пункпtола

Додатковi умови
оренди майна

146 Поряdн1' вказано, lцо сmарпlова

opeHdHa пцаftlа
в поряdку, переOбаченому пупкпrол| 52 цьоео по7lяс)ку, сlле I7e
мож:е б)'mu шtltсчою за осmаннlо ллiсячну оренdну плаllrу, всmановлену
0оzовоllола, tцо пllоdоФюу€пrься. OpeHdHa ruцапlа за ocmaHHiii лliсяць o7leH1u
- СiЧеНЬ 2022 llOKy- Скпаdае 15 604 zпн_ 54 коп /6ез tlпптtlалuчо ППRI
lчlожливlсть передачl об'екта в суборенду не передбачаеться.
орендар вiдшкодовуе БалансоутримуваtIу витрати пов'язанi зi сплатою
вllзlлача€mься

витрат на оплаry комун:lльних послуг, земельного податку пропорцiйно
площl орендованих примlщень, електропостачання, послуги з прибирання
територii та вивiз смiтгя, охорона територii примiщення будiвлi та iH.
експлуатацiйнi пос-пуги.

_

Продовжекня таблицi

Здiйснення невiд'емних полiпшень можJIиво тiльки у разi надання
орендод€lвцем письмовоi згоди на поточний та/або калiтальний ремонт
орендованого майн4 як це передбачено чинним законодавством.

Орендар здiйснюе страхування об'екry оренди

на

користь

балrансоутримувача.

обмеження щодо
цtльового признаtIення
об'екта оренди,
вст€lновленi вiдповiдно
до п. 29 Порядку

fuформацiя про
умови, на яких
проводиться аукцiон

Оренднi канiкули - не передбаченi.
Об'ект оренди може бути використаний орендарем з метою визначеною у
договорi оренди, якиЙ продовжусться, а саме: розмirцення приватних
закладiв охорони здоров'я, суб'ектiв господарювання, що дlють на ocнoBl
приватноi власностi i провадять господарську дiяльнiсть з медичноi
практики в лiкув ально-профiлактиаIному закладl.
Особq яка мас HaMip взяти участь в електонному аукцiонi, сплачус
реестрачiйнийта гарантiйний внески для набутгя статусу учасника.
Розмiр мiнiмшlьного кроку пiдвищення cтapToBoi орендноi плати для:
- аукцiону - l56,04 грн (l% cTapToBoi цiни лоту).
Розмiр гарантiйного внеску (чинний орендар): 1 802,21 грн.
Пункmом lJ7 Поряdку переёачi в opeHdy 0ерж:авноzо пrа KoшyчcLttbHozo
ллаtittа переdбачено, u1o рtlзлtiр zаlланmiйноzо внеску всmановjlю€mься
BidпclBidHo dо пункmу 58 цьоzо Поряdку, крiлl чttнноzо opeHdapst. янllй
слuлачуе zараttпtiйrплi внесок у розлtiрi половuнtr спшрпювоi'оренdноi'плаmu
за оduн лtiсяtlь ]5 604,54 : 2 :7 В02,27 ерн.
Розмiр гарантiйного внеску (потенцiйний орендар):3l 209,08 грн.
Пуttкпtом 58 Поряdку- переdачi в оренdу deplcaBttozo mа комуtп.цьно?о
ллайна зазначено, tцо розлtiр zаранmiйноzо внес^у всmановлюспlься у

розмiрi сmарmовоi' opeHdHoi' плаmu на:
Два мiсяцi dля об'екmiв opeHdtl, пропонованttit clltpor оренdu якLrх
сmановumь Bid оdное,о dо п'яmu poKiB 15 604,54*2 :31 209,08 2рн, а.це не
Meшlll ltK 0,5 лtitliмальноi'заробimноi'плаmu, всlлlановленоi' cпtatto*t на ] сiчня
поmочно?о 1loKy ( 6500,00 * 0,5 --3 250,00 zpH.)
Гарантiйний внесок сплачуеться у термiни та в порядку, що визначенi
Регламентом роботи електронноi торгово[ системи державне пiдприемство
<Прозорро,Продапi>.

Розмiр ресстрачiйного внеску: 650,00 грн (зеldно Закону YKpai'Hu к Про

оренdу depлcaBl.toeo пlа комул.сurыrоzо Maйtta> реесmраtliйнuй внесок сума
KotttпtiB у qлозlчtiрi 0, ] лliнiмальноi' заробimноi пJлапtll, всlllановленоi' cmaHo,lt
на ] сiчлtя поmочноzо року (6500,00 zpH*0,I : 650,00 zpH)

Кiлькiсть KpoKiB аукцiону за методом покрокового зниженюI

cTapToBol

орендноi ш-Iати та подzlльшого подання цiнових пропозицiй - 99.

Чиннtд"l орендар мае перева:кне 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 е не

Вимоги до орендаря
.Щокументи, якi

розмiщуе (завантажуе)
Учасник в електроннiй
торговiй системi
державного
пlдприемства
<Прозорро,Продажi>
для участ1 в

електронних торгах з
оренди майна на етапi
подачi закритих

цiнових пропозицiIi

меншою, HilK розмiр cTapToBoi орендноl rrпати.
Потенцiйний ореrцар повинен вцповiдати вимогам до особи орендаря,
визначеним статтею 4 Закону Украiни кПро оренду державного та
комунzlльного мйна.>>.
!ля 1.частi в аукцiонi потенцiйний орендар мае подати до електронноl
торговоi системи документи, визначенi статтею l3 Закону Украiни <Про
оренду державного та комунального майнаr>.
Вiдповiдальнiсть за лостовiрнiсть поданих документв несе заявник.
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Продовження таблицi

(тобто до
електронного

аукцiону)
Вимоги до оформлення
документiв, якi повинеt
надати Учасник для
участl в електронних
торг:lх
електронноi торговоi
системи держ:lвного
пiдприемства
кПрозорро.Продажi>
Щодаткова iнформацiя

,Щокументи, Що подаються УЧаСНИКilN,Iи електроннLtх торгiв повиннi
вiдповiдати вимогам, встановленим а,дмiнiстратоjом електронноi торговоi
системи державного пlдприемства <Прозорро. Продакi>.

що укладення договору ореrци або в день пlдписання такого договору
переможець елекlронного аукцiону зобов'язаний сIUIатити азансовий

внесок та забезпечувапьний депозит, що визначеш за
результатаIlIи
аукцiону у розмiрах та порядку, передбачених проектом договору оренди
мйна, опублiкованого в оголошеннi про передачу майна -ор."ду
у
вiдповiдностi
пункry 15о Порядку, на рахунок, "зазначений
орендодавцем у проект такого договоDч.

до

Реквiзити paxyHKiB

такими реквiзитами: в нацiонапrьнiй валютi:
Одержувач: .Щеснянська районна в MicTi Киевi державI{а адмiнiстрацiя
PaýrHoK JE UA 86s20 l 720з 5 5249оз8оооо77.7 66
Банк одержувача: Щержавна кЕвначейська служба Украiни, м. Киiв
Код згiдно з СЩПоУ 37415О88
призначення платежу: для перер€жуваннJI
реестрацiйного та
Технiчнi реквiзити
оголоцення

аукцiоном iз зни}кенням cTapToBoi цiни та аукцiоном за методом
покрокового зниження cтapToBoi цiни та под€tльшого подilння
цiнових
пропозицiй (20-з5 каJIендарних днiв з дати оприлюднення оголошення
електронною торговою системою про передачу майна в оренду),
едине посил€tння на веб-сторiнку адмiнiстратора, на ,пй a посилutння в

шфавiтному yорядку

маид€lнчика
Контактнiланi (номер
телефону i uдр"са
електронно[ пошти
працвника
бапансоутримувача
для звернень про
ознайомлення з
об'ектом оренди

Керiвник апарату

яю мtlють

на

,Щоступ для ознайомленнrI з

понедiлка

по

веб-сторiнки o.reparopi"

електронного

об'сктом оре

п'ятницю забезпечуе балансоутримувач

об'екта
Комуна"лlьце некомерцiйне пiдприсмство <Дентр- rr"i."""оf
медикосанiтарноiдопомоги ЛЪ2>> Щеснянського
району ,. кrrй"

Контактна особа: Клименко Надй IBaHiBH4
тел. (073) 537-10-02

ольга MAIIKIBCЬKA

ЗАТВЕРДЛtЕНО
Розпорядження,Щеснянськоi
в
в

районноi

ОГОЛОШЕННЯ

про проведення еJIектронного аукцiону на продовження договору оренди
нежитлового прrtмiщення, що знаходиться за адресою: вул. ,Щрайзера Теодора, бул. 19,
площею З7,4З кв. м.
Орендодавець

Балансоутримувач

Загальна iнформацiя
Щесняrrська pal"loHHa в MicTi Киевi державна адмiнiстрацiя, код
сдрпоу 37415088, мiсцезнаходження: проспект Володимира
Маяковського, 29, MicTo Киiв, 02225, тел. (044) 546-20-71, e-mal:
vkvO9@ukr.net
Комунальне некомерчiйне пiдприемство <Дентр первинноi медикоcaHiTapHoi допомоги ЛЬ2> .Щеснянського району м. Киева, код СДРПОУ
27467676, адреса: вул. Щрйзера Теолора, буд. l9, м. Киiв, iндекс 02225,
тел. (044)

Iнформацiя про

чинний логовiр

оренди, строк якого
закiнчуеться

Iнформацrя про
об'скт оренди

53 7-

Товариство

1

5- l 0, 044-5З 7- l

з

0-02, e-mail: rudik. desna2@gmail. com

обмеженою вiдповiдальнiстю

<<!юшато>>

-

чинний

орендар, .Щоговiр оренди Jф 1 l 3 0 вtд 29.1 2. 20 l 8,
Строк оренди; 2 роки З64 днi
.Щата закiнчення догов ору,. 27 . |2.202|
Чиннирf орендар ма€ перевzDкне прaшо на продовження договору оренди
JЮ ll30 вiд 29.|2.2018, яке реаJIiзуеться шляхом участi в ayKuioHi на
продов}кення договору орендI вiдповiдно до умов пункту l49 Порялку
передачi в оренду державного та комуна.льного майна, затвердженого
постановою Кабiнеry MiHicTpiB Украiни вiд 03,06.2020 },tb 483 <<Щеякi
питання оренди державного та комунztльного мйна> (даrri - Порядок).
Якщо переможцем став iнший }часник електронного аукцlону, договlр з
чинним орендарем припиняеться у зв'язку iз закiнченням строку, на який
його укладено.
Iнформацiя про об'скт оренди
Об'скт оренди знzlходиться за адресою: вул. Щрйзера Теодора буд, 19,
Загальна площа: 37,43 кв. м,
Кориснаплоща: 37,43 кв. м.
Частина семиповерховоi будiвлi, перший поверх.
Тип об'скта: Кабiнет, кладова та коридор, якi являються прилеглими до
вже орендованих примiщень на першому поверсi.

Вхiд в

примiщення загальний. Стiни, фундамент, перекриття

в

задовiльному cTaHi, фiзичний знос вiдповiдае TepMiHy експлуатацii будiвлi
Технiчний cTtlн об'екта задовiльний, в наявностi системи
електропостачання, теплопостачання, водопостачання та каналiзацii
Об'ект оренди не мас окремих особових paxyHKiB, вiдкритtтх
постачальникамрI комун:Iльних послуг.
Поверховий тrлан та фотографiчнi зображення об'екта додаються в
окремому файлi в ЕТС,
В податковiй заставi не перебувае та пiд арештом не знаходиться.
BapTicTb об'екта
оренди

IнформачЬ про
наявнlсть

рlшень

про

проведення

iнвестицiйного
конкурсу або про
вкJIючення об'скта до
перелiкl,майнц що

Рiшення про проведення iнвестрrцiйного конкурсу або про включення
об'ск,га до перелiку майна, що пlдлягае приватизацii, вiдсутнi.

2

пцляга€

Продовження тztблицi

приватизацll

Iнформачiя про
отримання
балансоутримувачем
погодження органу
управлiння
Пропонований строк
оренди
Iнформацiя про те,
що об'сктом оренди с
пам'ятка культурноi
спадщини, щойно
виявлений об'скт
культурноi спадщини
чи його частина
Iнформацй про
цшьове призначення
об'екта оренди

Iогоджено

Проскт договору

.Щодасться

Ъформацiя про
аукцiон

2 роки 364

днi

Об'скт оренди не вiдноситься до пам'яток кульryрноi спцщини, щойно
виявлених об' eKTiB кульryрноt спадщини.

1l ггункту 29 Порялку неможJIиво
використовув ати за будь-яким цiль овим признач енням, окр 1м в изначеного
договором ореrци вiд29.12.20l8 Ns l l30 - розмiщення приватних закладiв
Об'ект ореrци вйповiдно до абзацу

охорони здоров'я, суб'ектiв господарювання, що дlють на основ1
приватноi власностi i провадять господарську дiяльнiсть з медичноi

практики в лiкув ально-профiлактичному закладi.
до оголошення про передачу нерухомого
окремому файлi в ЕТС.
Iнформацiя про аукцiон

мйна в оренду

в

Електронний аукцiон вiдбуваеться в електроннiй торговiй системi
державне пiдприемство <Прозорро.Продажi> через авторизованi
електроннi мйданчики.

Спосiб проведення аукцiону: електронний аукцiон на

продовження

договору оренди.
.Щата та час аукцiону визначаються на елекlронному майданчику.

Час

проведення аукцiону вст:lновлюеться електронною торговою
системою автоматично вlдповlдно до вимог Порядку проведення
електронних аукцiонiв.
Кiнцевий строк поданrи зiUIви на участь в електонному аукцlонl та
електронному аукцiонi iз зниженням cTapToBoi цiни встановлюеться
електронною

Умови оренди мйна

Додатковi умови
оренди майна

торговою

системою

для

кожного

електонного

аукцlону

окремо в промiжку часу з 19 години 30 хвилшl до 20 години 30 хвилин
дня, що передус дню проведення електронного аукцlону.
Строк оренди: 2 роки 364 днi
Стартова ореtцна rrпата для:
першого електронного аукцlону
8 422,90 грн. (без урахув:lння ПШ);
(Пункmом 146 Поряdку вксlзано, 1l|o сtлrарпlова оренdна плаmа
вuлtачаепься в поряdку, переdбаченол4у пункmом 52 цьоzо поряdку, аце не
л|о)лсе бyttttt нuэк,чоlо за осtлrанню мiсячну opeHdHy плаmу, всплано&гlену
dоzовором, лцо проOоФrcу€mьсл. OpeHdlta плаmа за осrпалпtiй мiсяць opeltdtt
сiчень 2022 року склаOае В 422 zpH. 90 коп. (без уrэахування ПДВ).
Можливiсть передачi об'скта в суборенду не передбачасться.
Орендар вiдшкодовуе Баrrансоутримувачу витрати пов'язанi зi сплатою
витрат на оплату комун:lльних послуг, земельного податку пропорцiйно
площi орендованих примiщень, електропостачання, послуги з прибирання
територii та вивiз смiття, охорона територii примiщення булiвлi та iH.
експлуатацiйнi послуги.
Здiйснення невiд'€мних полiпшень мо)IUIиво тrльки у разl надання

Продовження таблиф

ОРеНДОД:ВЦем пиСЬмовоi згоди на поточний та/або кilпiт€л"льниЙ
орендованого майна як це передбачено чинним зalконодaшством.

Орендар здiйснюе стр€lхувztння
балансоутримувача.
Обмеження щодо
цlльового призначення
об'екта оренди,
встановленi вiдповiдно
до п. 29 Порядку
Iнформацiя про

об'екту оренди нА

ремонт
користь

Оренднi канiкули - не передбаченi.
об'ект оренди може бути використаний ореrцарем з метою визначеною у
логоворi оренди, який продовжусться, а саме: розмiщення приватних
закладiв охорони здоров'я, суб'ектiв господарювання, lцо дiють на ocHoBi
приватноi власностi i пров4дять господарську дlяльнlсть з медичноi
практики в лiкувально-профiлактичному закладi.

особ4 яка мае HaMip взяти участь в електронному аукцiонi,

сплачуе
реестрацiйний та гарантiйний внески для набуття статусу учасника.
проводиться аукцiон
Розмiр мiнiмапьного кроку пiдвищення cтapтoBoi орендноi плати для:
- аукцiону - 84,2З грн (1% cTapToBoi цiни лоry).
Розмiр гарантiйного внеску (чинний орендар): 4 2\|,45 грн.
Пункtttолl l47 Поряdку переdачi в оренdу dерlсавноzо lfla Ko.Myllculbqo2o
MatiHa переdбачено, tцо розлliр еаранmiйноео внеску всmановлюсmься
BidпoBidHo ёо пункmу 58 l1bozo Поряdlg, крiл,t чt,tнноzо оренёаря, яплtit
сплачуе zаранmiйнttl"l внесок у розлliрi половlltпr спшрmовоi' оlленdноi'плаmч
за оduн лtiсяtlь 8 422,90 ; 2 : 4 2I l,J5 ерн.
Розмiр гарантiйного внеску (потенцiйний орендар): lб 845,80 грн.
Пункпtом 58 Поряdку переdачi в opeHdy dерлсавноzо пш KoMyHclJlbHoZo
майна зсtзначено, tцо po:Mlip zаранrпiйноzо ы.rcску вспrановлюеmься у
розлliрi сm арm oBoi' оре HdHoi' пл аmu на.
лва лtiсяtli dля об'екmiв оренdu, пpoпoHoBattttti спlрок opeHdtl якttх
cnlaцoqlltlrb вiё оdноzо do п'япш poKiB 8 422,90*2 :16 845,80 ZpH, сше не
.MeЩul як 0,5 мiнiмальноi'заробimноi'плаmu, всmановлелtоi'сmаном tta ] сiчня
поmочноzо року ( 6500,00 * 0,5 :3 250,00 zpH.)
Гарантiйний внесок сплачуеться у термiни та в порядку, що визначенi
Регламентом роботи електонноi торговоI системи держ:вне пiдприемство
кПрозорро.Продажi>.
Розмiр реестрачiйного внеску: 650,00 грн (зzldнсl Закоttу YKllal'Hu к Про
opeHdy dерэюавноzо mа комуНмьноеО MaitHa> peecпlpatlittHttii внесок -- су.ма
кошmiв f розлtiрi 0,] мiнiлаацьлtоi'заробimноi'плаmu, всmановлеttоi'сmанол,t
на l сiчняпопlочно2о року (б500,00 zрн*0,I : 650,00 ерн),
Кiлькiсть KpoKiB аУкчiону за методом покрокового зниження cTapToBoi
орендноi плати та подальшого подання цiнових пропозицiй - 99.
Чинний орендаР мае перевa,кне правО на продовження договору оренди в
ходi аукцiону на продовження договору оренди за умови, що BiH бере
участь в Tilкoмy аукцiонi та зробив закриry цiнову пропозицiю, яка с не
меншою, нiж розмiр cTapToBoi орендноi плати.
Вимоги до орендаря
Потенцiйний орендар повинен вiдповiдати вимогtlJчI до особи орендаря)
визначеним статтею 4 Закону Украiни <Про оренду державного та
комунilльного май1,Iа>.
Щокументи, якi
!ля участi в аукцiонi потенцiйний орендар мае подати ло .пе*rрЪ""Ы
(завантажуе)
торговоi системи документи, визначенi статтею l3 Закону Украiни кПро
розмiщуе
Учасник в електроннiй оренду державного та комунаJIьного MйHar>.
торговiй системi
вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть поданих докуменпв несе заявник.
державного
пцприемства
<Прозорро,Пролажi>

умови, на яких

для

участ

в

електронних торгах з
оренди майна на етапi
подачi закритих цiнових

пропозицiй (тобто до

4

Продовження таблицi

електронного аукцiону)

Вимоги до оформлення
документiв, якi повинен
надати Учасник для
участ1 в електронних
торгirх
електронноi торговоi
системи державного
пцприемства
<Прозорро.Продажi>
Щодаткова iнформацiя

Реквiзити paxyHKiB

TexHi.rHi реквiзити

оголошення

локументи, Що подulються учасникilми електронних торгiв повиннi
вiдповiдати вимогам, встановленим адмiнiстрато ом електронноi торговоi
системи державного пцпрIIемства кПрозорро.Продажr>.

ло укJIадення договОру орендИ або В день пlдпИсаннЯ такогО договор}"
переможець електронного аукцiону зобов'язаний сплатити авансовий
внесок та забезпечувапьний депозит, що визначеш за
результатами
аукцiону у розмiрах та порядку, передбачених проектом договору оренди
майн4 опублiкованого в оголошеннi про передачу майна -ор""ду
вйповiдностi до пункту l50 Порядку, на рахунок, "зазначенийу
орендодавцем у проектi такого договору,
rеквlзити p:txyнKlB операторlв електронних майданчикiв, вiдкритих
для
сплати потенцiйними орендарями гарантiйних та
BHeckiB
за
реестрацiйних
посиланням на cтoplнky вебсайта адмiнiстратора, на якiй зазначенi
реквiзити таких paxyHKiB htфs://prozorгo.sale/info/elektгonni-maidanchikiets -рrоzоrrорrоdаzhi-сЬd2.

такими реквlзитами: в нацiональнiй валютi:
одержувач: ,Щеснянська районна в MicTi Киевi державна адмiнiстрацiя
Рахунок JS UA 86820l720З552490З8 ОООО77766
Банк одержувача: ,,Щержавна казначейська слуrкба Украiни, м. Киiв
Код згiдно з СЩРПОУ 37415088
призначення платежу: дlIя перерirхування реестрацiйного та
гарантiйного BHecKiB

Перiод мiж аукцiоном та ау
аукцiоном iз зниженням cTapToBoi цiни та аукцiоном за методом
покрокового зниження cTapтoBoi цiни та подaльшого подання
цlнових
пропозицiй (20-35 кzrпендарних днiв з дати оприлюднення оголошення
електронною торговою системою про передачу мйна в ореrцу).

едине посилання на веб-сторiнку адмiнiстратора, на,*й a посилання в
агlфавiтному порядку на веб-сторiнки операторiв електронного
ма,rданчика9 якl мають
KoHTaKTHi ланi (номер

телефону i адреса
електронноi пошти

працlвника
ба_гlансоутримувача
для звернень про

ознайомлення з
об'ектом оренди

Керiвник апарату

.Щоступ для ознайомJIення з о

понедiлка по п'ятницю забезпечуе балансоутримувач об'скта
Комунальне некомеРцiЙне пiдприемство <<IIентр первпнноТ медикосанiтарноiдопомоги ЛЬ2>> !еснянського району м. Кисва
Контактна особа: Клименко Надrя IBaHtBHa,
тел. (073) 5З7-10-02

ольга МАШкIВСъкА

ЗАТВЕРД)IGНО
Розпорядження,Щеснянськоi
в

районноi
ацl1

Bi

ОГОЛОШЕННЯ

про проведення еJIектронного аукцiону на продовження договору оренди
нежитлового прrrмiщення, що знаходиться за адресою: вул, Щрайзера Теолорц бул, 19,
площею 11,10 кв. м.
Орендодавець

Загальна iнформацiя
!еснянська районна в MicTi Киевi державна адмiнiстрацiя, код
сдрпоу 374l5088, мlсцезнilходження: проспект Володимира
Маяковського,, 29, MicTo Киiв, 02225, тел. (044) 546-20-7|, e-mail:
vkv09@,ukr.net

Балансоутримувач

Комунальне некомерцiйне пiдп риемство <dIeHTp первинноi медикосанiтарноiдопомоги ЛЪ2>> Щеснянського району м. Ки€ва, код еДРПОУ
21467676, адреса. вул. !райзераТеодора, буд. l9, м. Киiв, iндекс 02225,

тел. (044)

Iнформацiя про
чинний договiр
оренди, строк якого
зalкlнчуеться

53 7- l 5- l

0, 044-53 7- l 0-02, e-mail: rudik. desna2@gmail. соm
орендар.

Товарпство з обмеженою вiдповiдальнiстю <PiKi> - чинний

.Щоговiр оренди Jф l l45 вiд 29.12.20lS.
Строк оренди: 2 роки 364 днi

договору: 2|. l 1.202l
Чинний орендар мае перевiDкне право на продовження договору оренди
Jф ll45 вiд 29.|2.2018, яке реа-гliзуеться шляхом участi в аукцiонi на
продов}кення договору оренди вiдповiдно до умов пункту l49 Порялку
передачi в оренду державного та комунaльного майна, затвердженого
постановою Кабiнеry MiHicTpiB Украiни вiд 03.06.2020 Ng 483 <lflеякr
питання оренди державного та комунzlльного майна> (далri - Порядок).
Якщо переможцем став iншлrй учасник електронного аукцiону, договiр з
чиннлIм орендарем припиняеться у зв'язку iз закiнченням строку, на який
.Щата закiнченFuI

його уклqдено.

Iнформацiя про
об'ект оренди

Iнформачiя про об'ект оренди
Об'скт оренди зн:lходиться за адресою: вул. Щрайзера Теодора, бул, l9,
Загальна площа: 11,10 кв. пr.
Корисна площа: l1,10 кв. м.
Частина семиповерховоi будiвл i, третiй поверх.
Тип об'скта: вiльне побутове примiщення на третьому поверсi.

Вхiд в

примiщення загалыrий. Стiни, фу"даменr, перекриття

в

задовйьному cTaHi, фiзичний знос вiдповiдае TepMiHy експлуатацii будiвлi.
технiчний стан об'екта задовiльний, в наявностi системи
електропостачання, теплопостаlIання, водопостачання та канапiзацii.
об'ект оренди не мае окремих особових paxyHKiB, вiдкритих
постача"льниками комунаJIьних послуг.

поверховий план та фотографiчнi зображення об'екта додilються
oкpeмoNly фаiлi в ЕТС.

BapTicTb об'скта
оренди

fuформачiя про
наявнiсть рiшень про
проведення

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

в податковiй заста{

в

не перебувае та пlд арештом не зн:}ходиться.

рiшення про проведення iнвестицiйного конку су або про включення
об'екта до перелiку майн4 що пiдлягае приватиз ii, вiдсутнi.
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Iнформацй про
Погодlкено
отримання
балансоутримувачем
погод}кення органу
управлlння
Пропонований строк 2 роки 364 днi
оренди
Iнформачiя про те,
Об'ект оренди не вiдноситься до пам'яток культурноi спа,дщини, щойно
що об'ектом ореrци с виrIвлених об'ектiв культурноl спадщини.
пчtм'ятка кульryрноi
спадщини, щойно
виявлений об'скт
кульryрноl спадщини
чи його частина
Iнформачiя про
Об'скт оренди вiдповiдно до абзацу l l пункту 29 Порядку неможпиво
.
призначення
використовувати за будь-яким цiльовим призначенням, окрlм визначеного
цшьове
об'екта ореtци
договором оренди вiд 29.12.2018 Ns 1 145 - розмiщення торговельних
об'ектiв з продажу ортопедичних виробiв, суб'ектiв господарювitння, що
дiють на ocHoBi приватноi власностi i провqдять господарську дiяльнiсть з
медичноi прzжтики в лiкувапьно-профiлактичному закладi.
Проскт договору
Щодаеться до оголошення про передачу нерухомого маина в оренду в
окремому файлi в ЕТС.
Iнформачiя про аукцiон
Iнформацiя про
Електронний аукцiон вiдбуваеться в електроннiй торговiй системi
аукцlон
державне пiдприемство <Прозорро.Продажi> через авторизованi
електроrrнi майданчики.
Спосiб проведення аукцiону: електронний аукцiон на продовження
договору оренди.
.Щата та час аукчiону визначаються на електронному майданчику,
Час проведення аукцiону встановлюеться електронною торговою
системоЮ tштоIчIатично вlдповlдно до вимог Порядку проведеннrI
електронних аукцiонiв.
Кiнцевил"I строк подalння з:UIви на участь в електронному аукцlонl та
електроIrному аукцiонi iз зни}кенням cTapToBoi цiни встановлюеться
електронною торговою системою для кохсного електронного аукцlону
окремо в промiжку часу з 19 години 3О хвилrlн до 20 години 30 хвилин
дня, що передуе дню проведення електронного аукцlону.
Умови оренди майна Строк оренди: 2 роки 364 днi
Стартова орендна плата для:
першого електонного
аукцlону
l 370,59 грн. (без yp:жyBaнIilI ГlДВ);
(Пункmол,t 14б Поряdку вказано, tцО сmарпrова opeHdHa плаlllа
вltзнача€mься в пtlряdку, переdбаченому пункtлrо^| 52 цьоzо поllяdку, але Irc
MoJlce буmu lпtэtсчою за ocmaHqlo лtiсячну оренdну плаmу, всmановлену
dozoBopollo, tl1o пlэоdовасуепься, Оренdна плапrа за octttaHHiii мiсяць opettdtl
сiчеlь 2022 року сrcцаdае ] 370 zpH. 59 коп. (без урахуваttrtя П!В).
Можливiсть передачi об'екта в суборенду не передбачасться.
Додатковi умови
оренди майна
ореrцар вiдшкодовус Балансоутримувачу витрати пов'язанi зi сплатою
витрат IIа оплаry комунirльних посл)л, земельного податку пропорчiйно
площi орендованих примiщень, електропостачання, послуги з прибиран ня
територii та вивiз смiтгя, охорона територii примiщення будiвлi та iH.
експлуатацiйнi послуги.

Здiйснення невiд'емних полiпшень можJI}Iво тiльки у разi надання
орендодавцем письмовоi згоди на поточний та/або капiтальний ремонт

орендоtsаного майнц як це передбачено tIинним законодавством.
об'екry оренди на

_Qрэцдщування

користь

Продовження таблицi

балансоутримувача.
Оренднi канiкули - не передбаченi.
Обмеження щодо
об'скт оренди може бути використаний орендарем з метою визначеною у
цlльового призначення договорi оренди, який продовжуеться, а cal\{e: розмiщення торговельних
об'екта оренди,
об'сктiв з продarку ортопедичних виробiв, суб'ектiв господарювання, що
встановленi вiдповiдно дiють на ocHoBi приватноi власностi i провадять господарську дiяльнiсть з
медич Hoi практи ки в лi кувал ьно-проф iлакти ч ному закл адi.
до п, 29 Порядку
Iнформацiя про
в електронному аукцiонi, сплачуе
умови, на яких
для набуття статусу учасника,
проводиться аукцiон
я cTapтoвoi орендноi плати для:
oBoi цiни лоry).
й орендар): б85,29 грн.
енdу dерэtавноlо llla кол4унацьноzо
анmiГlлlоzо внеску всmановjlю€mься
dKy, Kpi,tt чltнноzо opeHdaplt, якttit
полоыrнч спtарmовоi; opeHdHot плаmu
н.

iйний орендар): 3 250,00 грн.

eHdy ёерltсавноzо па комунапьноzо
iйноzо внеску всlлrановлюеmься у

npoпtlttoBaHttti спlрок оренdu якttх

як 0,5 мiнiллальноi заробimно, n,ou,|,,,""!":!,3)|"";|",,'!,' !,i,j!!;*;:";
поmочно?о 1loKy ( 6500,00 * 0,5 :3 25

-:;:#

Гарантiйний внесок сплачу€ться у
Регламентом роботи електронноi тор
кПрозорро.Пролаrкi>.

Розмiр ресстрачiйного внеску: 650,
opeHdy dерэюавноzо mа комунспьноео
KoulmiB у розлtiрi 0,] ллiнiлоалtьltоi'з
на ] сiчня поmочноzо року (6500,00 ер
Кiлькiсть KpoKiB аукцiону за метод
орендноi плати та под€lльшого подан
Чинний орендар мае переважне прав

ходi аукцiону на продовження дого
участь в т:жому аукцiонi та зробив
Вимоги до орендаря

Потенцiйний орендар повинен вlдповlдати вимогам до особи орендаря,
визначеним статтею 4 Закону Украiни кПро оре}цу державного та
комунального майна>.
Щокументи, якi
.щля участi в аукцiонi потенцiйний орендар мае .rодаr" до еrrе-роrrо,
(завантажуе)
торгово1 системи документи, визначенi статгею lЗ Закону Украiни uПро
розмiщуе
Учасник в електроннiй оренду державного та комунального майна>.
торговiй системi
вiдповiдалlьнiсть за достовiрнiсть поданих докуменпв несе заявник.
державного

пцприсмства
<Прозорро.Прода.lкi>
для участl в
електронних торг€lх з

оренди

мйна на етапi

:lодачi закритих цiнових

пропозицiй (тобто до
електронного аукцiону)
Вимоги до оформлення щокументи, Що подаються учасниками електронних торгiв повиннi
цокументiв, якi повинен вiдповiдати вимогам, встановленим адмiнiстратором електронноi торговоi
надати Учасник для
системи державного пtдприсмства <<Проз9рро.Продажi>.

Продовжекня таблицi

учасп в електронних
торгilх
електронноi торговоi
системи держ€lвного

пiдприемства
(Прозорро.Продажi>
!одаткова iнформачiя

в день пiдписання такого договору
переможець електронного аукцiо}ry зобов'язаний сIulатити авансовий
внесок та забезпечувальний депозит, що визначенr за
результатами
аукцiонУ у розмiраХ та порядкУ, передба.Iених проеКтом договору оренди
-орarду
майна, опублiкованого в оголошеннl про передачу майна u
у

,що укладення договору оренди або

вiдповiдностi
Реквiзити paxyHKiB

до пункту 15о

Порядку,

орендодавцем у просктi такого договору.

на

рахунок,

зазна.tентlй

м данчикiв, вiдкритих для
сплати потенцiйними ореrцарями гарантiйних та ресстрацiйних BHeckiB за
посиланням на cтoplнI(y вебсайта 4дмiнiстратора, на якiй зазначенi
реквiзити таких paxyHKiB
ets-prozorroprodazhi-cb d2.
Реквiзити paxyHKiB операторiв електонних

ОдержуваЧ: .Щеснянська районна в MicTi Киевi держirвна адмiнiстрацiя
Рахунок Л9 UA 8682017 20З 5 5249038ОООО7 7'7 66
Банк одержувача: .Щержавна кЕвначейська служба Украiни, м. Киiв
Код згiдно з еЩРПОУ 37415088
призначення платежу: для перерахуваннJI реестрацiйного та
гарантiйного BHecKiB

Технiчнi реквiзити
оголошення

Перiод MilK аукцiоном та аукцiоном iз
аукцiоном iз зниженням cTapToBoi цiни та аукчiоном за методом
покрокового зниження cтapтoBoi цiни та подальшого подalння цlнових
пропозицiй (20-35 кiIлеFцарних днiв з дати оприлюднення оголошення

електронною торговою системою про передачу майна в оренду).
сдине посилzlннJI на веб-сторiнку адмiнiстратор , на якiй е посилання в
алфавiтному порядку на' веб-сторiнки операторlв електронного

маиданчика як1 мають
prozoпoprodazhi-cbd2
KoHTaKTHi данi (номер

телефону i адреса
електронноl пошти

працiвника
балансоутримувача
для звернень про
ознйомлення з
об'€ктом оренди

Керiвник апарату

,.щосryп для ознайомлення з об'ектом оренди у

ро@й

понедiлка по п'ятницю забезпечуе балансоутримувач об'екта
Комунальне некомерцiйне пiдприсмство <Дентр первинноi медикосанiтарноiдопомоги

М2>>

Щеснянського району м. Кисва

Контактна особа: Клименко Нацiя IBaHIBH4
тел. (073) 537-10-02

ольга MA[IIKIBCЬKA

