
ДЕСНЯНСЬКА РДЙОННЧ\ В NIICTI КИ€ВI
r ! 

дЕржАвнА АдNIIнIстрАц[я

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

N9

Про оголошення аукuiонiв на

продовженнlI договорlв оренди

Вiдповiдно до законiв Украiни (

кПро оренду державного та комунальнс|

державного та комунzrлъного майна,

Йi"icrpiu Украiни вiд 03 червня 202С'

1. оголоситИ аукцiонИ, за резУ.IьтатамИ яких чиннi договори оренди

нежитлових примiщень можуть бути п]родов}кенi з iснуючими орендарями або

укладенi з новими орендарями,

про проведеншI електронного аукчiону

на итлових примilценъ, якi знаходяться за

аДlВолоДиМИра,18-А,ЗагалЬноЮплоЩею
08,00 кв. м, що додасться,

3. Затвердити текст оголошення про проведент, :]:*у.оТ::::*::'У
на продовження договору оренди ЕIе)I(iитЛових примitцень, як1 знаходяться за

адресою: м. кrъ, uyn. Дкадемiка Kyp.IaToBa, 18-д, загальною площею

З2,20 кв. м, шо додаеться.

4. Затверли про проведенrUI електронного ayKuioHy

на продовження (итлових примiщенъ, якi знаходяться за

адресою: м. Киiв "а, 4, заrалтьtlою площею 5б,90 кв, м, що

дода€ться.



5. Балансоутримувачу комунrrлLному некомерцiйному пiдприемству
кЩентр первинноi медико - caHiTapHoI ]Iопомоги J\Ъ 4) .Щеснянського району
м. Киева невiдtсгlадно повiдомити ч],Iнних орендарiв про проведення
електронних аукцiонiв.

6. Вiддiлу з питань майна Koмyнzrлl,Hoi власностi ,Щеснянськоi районноi в

MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii розмiстити оголошення про проведення
електронних аукцiонiв на продовжогlнrl договорiв оренди нежитлових
примiщень в електроннiй торговiй системi.

7. Вiддiлу бухгалтерського облiку та звiтностi .Щеснянськоi районноi в

MicTi Киевi державноi адмiнiстрачii в, установленому порядку, провести
перерахування коштiв, rцо надiйдуть вiд оператора електронного майданчика.

8. Контроль за виконанням цього рrэзпорядженнjl покIIасти на заступника
голови ,ЩеснянськоI районноi в Mic;Ti Киевi державноi адмiнiстрацii
о. ГIлясецького.

Голова Щмитро PATHIKOB



ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження,Щеснянськоi palioHHoi
в нiсдlрлii
в 451

ОГОЛОШ]ЕННЯ
про проведення електронного аукцiоп}, на продовження договору оренди

нежитлового примiщення, що знаходиться за адре(]ою: м. Киiв, вул. Академiка Курчатова, 18-А,
площею З2,20 кв. м

загальнд i мацiя
орендодавець ,Щеснянська районна в MicTi Кlисвi державна адмiнiстрацiя, код еДРПОУ

374l5088, адреса: проспект Еlолодимира Маяковського, 29, MicTo Киiв,
02225, тел, (044) 546-20-71, e-ml

Балансоугримувач Комувальне некомерчiйне пiдприемство <<Щентр первинноi медико -
санiтарноiдопомоги ЛЬ4>>,ЩесняIнського району м. Кисва, код СДПОУ
38960345, адреса: бульв. Виryрiвr:ький,6уд,4, м. Киiв, iндекс 022З2, тел. (044)
5З2-72-96, 044-5l 5-24-88 e-mail. <lesncrdp@ukr.net.

Iнформачiя про
чиннии договlр

оренди., строк якого
закlнчуеться

Товариство з обмеженою вiдпоlriдальнiстю <<lVIЛ (ДIЛА>> - чиI+rий орендар.
.Щоговiр оренди J\Э l23B вiд 12,02.2019
Строк оренди: 2 роки 364 днi
.Щата закiнчення договору: 08.0| J'.022
Чинний орендар мае перевaDкне право на продовження договору ореrци Ns
l238 вц |2.02.2019, яке реалiзусгься шляхом участi в аукцiонi на продовження
договору оренди вцповiдно до умов пункту l49 Порядку передачi в оренду
державного та комунального майна, затвердженого постalновою Кабiнету
MiHicTpiB Украiни вiд 03.06.202() J\Ъ 483 <<,Щеякi питання оренди державного та
комунального майна> (далli - Порядок).
якщо перемокцем став iнший учасник електронного аукцiону, логовiр з чинним
ореrцарем припинясться у зв'язк,у iз закiнченням сюоку, на який його укладено.

Iнформачiя про об't:кт оренди
Iнформацiя про
об'екг оренди

Об'ект ореrци знаходиться за адресою: вул. Академiка Курчатова,18-А, м.Киiв
Загальна площа: 32,20 кв. м.
Корисна площа: 32,20 кв. м.
Частина чотирьохповерховоi бул;влi, перший поверх.
Тип об'екта: нежитловi прl,tмiщення.
Вхiд в примiщення заг€lльний. Стiни, фуrцамент, перекриття в задовiльному
cTaHi, фiзичний знос вiдповiдае тtэрмiну експлуатадii будiвлi.
Технiчний стан об'екта задовiлr,ний, в HzlяBHocTl системи електропостаIIання,
теплопостачання, водопостачанн;{ та каншiзацii.
Об'ект оренди не ма€ окремю( особовIIr( pilxyнKlB, вlдкритих постачальниками
комунальних послуг.
Поверховий план та фотографiчнi зображення об'екта додаються в окремому
файлi в ЕТС.
В податковiй заставi не перебуваti та пiд арештом не знаходиться.

BapTicTb об'екта
оренди

Залишкова балансова BapTicTb об'екта оренди станом
505 285,0l грн. (п'ятсот п'ять тI,tсяч двiстi вiсiмдесят п'ять
гuIв.

Iнформацiя про
HzUIBHlcTb рlшень про

проведення
iнвестицiйного

конкурсу або про
включення об'екта до
перелiку мйна, що...

пlдлягас прлlватизаrIll

Рiшення про проведення iнвестиrцiйного конкурсу або про вкпючення об'екта до
перелiку майна, tцо пiдлягас приЕ,атизацii, вiдсутнi.

Iнформачiя про
отримання

балансоугримувачем
погодження органу

управлlння

Погоджено

Пропонований строк
оренди

2 роки 3б4 днi



Продовrкенrrя табшrцi

[нформачiя про те,
що об'ектом оренди

е пам'ятка
культурноl

спадщини, щойно
виrIвлений об'ект

культурноl
спадщини чи його

частина

Об'екг оренди не вiдноситься до пам'яток культурноi спадщини, щойно
в}tявлених об'ектiв культурноi сllадщини

. tнформаця про
цlльове призначення

об'екга оренди

Об'екг оренди вiдповiдно до irбзачу l l пункгу 29 Порядку неможлрIво
використовувати за будь-яким,цiльовим призначенням, oкpiМ визначеного
договором оренд}r вiд 29.12.2018 Nsl]r]'7 - розмiщення приватних закладiв
oxopoн}r зцоров'я, суб'ектiв госlIодарювання,. що дiють на ocHoBi приватноi
власност1 1 провадять господаl)ську дlяльнlсть з медичноi практики F
лiкувально - профiлакгичних закладах

Проект договору Додаеться
окDемомч

вдо оголошення про передачу нерухомого маина в оренду
iBETC

Iнфоrrмацiя про аукцiон
Iнформацй про

аукцlон
Електронний аукцiон вiдбуваеться .в електроннiй торговiй системi державне
пiдприемство кПрозоро.Продажi> через авторизованi елекtроннl
майданчики.
Спосiб проведення аукцiону: елекгроннlrй аукцiон на продовження договорч
орендLr.
,Щата та час аукцiону визначаютьэя на електронному майданчику.
Час проведення. аукцiону встанс,влюеть9я елекгронною торговою системою
автоматично вiдповiдно до Itимог Порядку проведеннrI елекгронних
аукцiонiв.
Кiнцевий строк подання заяви на участь в електронному аукцiонi та
електронному аукцiонi iз знI.1женням cTapToBoi цiни встановлюеться
електронною торговою системою для кожного електронного аукцiону
окремо в промirкку часу з 19 години 30 хвилин до 20 години 30 хвилин дня,
що передуе дню проведення електронного аукцiону.

Умови оренди майна Строк оренди: 2 роки 3б4 днi
Стартова орендна плата для: - першого електронного аукцiону
- 8 l64,91 грн. (без урахування ПД);
(Пункmолt I4б Поряdlу вказаltо, tl|o сmарплова оренdна плапtа вuзнача€mься в
поряdку, переdбачено.,\lу llункmсlлt 52 цьо?о поряdку, саrc не моэtсе буmu
нIlJкчоtо за ocmaцHto мiсячну о,Dенdну плапrу,, всmановлену dо2оворо7l, tцо
проdовэtсусmься. Оренdна rпаmа за осmаннiй лtiсяць opeHdu - квiпень 2022
року cluadae 8 ]б4 zpH, 91 Kott. (без урахуваttня ПДВ )

Додатковi умови
оренди майна

Можливiсть передачi об'екта в сllббрgн^у не передбачаеться.
компенсацiя замовнику ринковоi оцiнки об'екта оренди згiдно з ,щоговором
про надання послуг з оцiнки майllа вiд l5.09.202l J\Ъ 2З/2|-НО.
Орендар вiдшкодовуе Балансо)тримувачу витрати пов'язанi зi сплатою
витрат на оплату комунальних послуг, земельного податку пропорчiйно
площi орендованих примiщень, електропостачання, послуги з прибирання
територii та вивiз смiття, oxol)oнa територii примiщення будiвлi та iH.
експлуатацiйнi послуги.
Здiйснення невiд'емних полiпшень можJlиво тiльки у разi надання
орендодавцем письмовоl згоди на поточний таlабо капiтальний ремонт
орендованого MariHa, як це перед(iачено чинним законодавством.
Орендар здiйснюе страхувirння об'екту оренди на користь
балансоугримувача.
Qрецднi канiкули - не передбачеrri.

Обмеження щодо
цiльового призначення

об'екга.оренди,
встановленl вlдповlдно

до п,29 Порядку

Об'ект рРенли може буги викор@метою визначеною у
договорi оренди, який продоjжуеться, а саме: розмiщен.ня приватн}lх
закладiв ..охорони здоров'я, суб'екгiв господарювання, що дiють на ocHoBi
приватноt рласностl l про.вад]ть господарську дlяльнlсть з медичноi
практикив лlкувально - профш актич них закJIадах;
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IнформацЙ про
умови, на яких

,проводиться аукцiон

Вимоги лоЪфнларя

Щокументилкi
розмlщуе (завантажуе)
Учасник в електроннiЙ

торговiй системi
держ;lвного

пцприемства
кПрозорро.Продажiu

для участi в
електронних торгах 3
ореrци майна на етапi

чl зiжритих цlнов
пропозицiй (тобто до

вltмоги ло оформлення
документiв, якi повинен

надаfl,I Учасник для
}част1 в елекгронних

торгах
елекIронноi торговоi

системи.ЩI

iнформачiя

cTapToBol орендноi плат}l для:
оl цlни лоц')

продовження таблицi

пoBllHHl
торговоi

ску (чинн"й Й;;;Ъ;i i 6:Bz,lo rp"
lлереdачi в opgx6, йрuсавнслZо mа KoлlyHculbл()zoо роЗ,!р zаранmiйноЭо Bшecly всmановлю€mься

ць?2? ,,аоряdк/, KpiM чuнноzо орёнdаря, 
"*rrii 

iinouy,
lоловuнll спшрmов й. opeHdHol. плапlu за oc)uH

РОЗМ iP ГаРа нтiЙ н:^1:. 
iлт:чу (., lre*, ц irH и й оренд ар): I б з 2 9,82 грн.Пункпкъll 58 Поряdry, переdhii ,з ipeHdy с)ерЙавноzЬ'mп *on yHaJlb'o.o лtайназсвначено,

сmарпловоi'
!ва лtiсяцi
Bid оdноzо dо п'яmч poKi
Гарантiйний внесок сп
регламентом роботи 

"л"*fronnrli 
торговоi системкПрозорро.ПрЬдажi>

РозмiР ресстрацiйногО внескУ: б5O,О0 грн (заldно Закону Украi.нч кП7хlоренdу dерэtсавноzо mа колlунсuьноzо ссmраtliйнuй внесок - сумаol lu, BcпtaщouteHoi.сmаном на21 : 650,00 zp|.
ор енд Hoi п л,',т ита под.цIь шого п()данн" il J:;:ЪъТ#""'#'Б"" стартово i

}::T:l.:!_"1-rru| мае переважне право на продовження договору оренди в

:"#"?л:-u,н,i:,,lр_"ло::1::_"]a()говору орендtr за умови, що uiH О.рJ уЙ.rов такому аукцiонi та зробив закриту йпоuу "р";;йi;,;;;'fiъ*#оr,цiж ! glддiрýтартовоi орендноi rп ur"'
Потенцйний ЪЙдар повинен
визначеним статтею 4 Закон1, Украiни <про оренду державного такомунального MariHa>>.

лля участt в аукцiонi потGнцЕ
торговоi системи документи, ви
оренду.державного та комунiLпьного майна>
Вiдповiдальнiсть за достойrrl.r" ,Ьдuних д KyMeHTiB несе зiUIвник.

4окументи, що _лподаюТБсГ рвlдповlдаТIl вимогам,.встановлёним адмiнiстраторЪм електронноiСиСтем }l держав ного пiдпри емства кПрозоррЬ. fupoiu*iu

;;;;ffi;"йlъх?,;
розмlрах та порядку, передбачених проекгом договору оренди майна,опублiкованого в оголошеirнi про передачу майна в оренду у вiдповiдностiДО ПУНКГУ 150 ПОРЯДкУ, на pu*yuo*, .*ru.r"rrЙ ;оЙЙ;";';;;o]]iтакого договоDч.



,Щодаткова
iнформачiя

до укладення договору оренд
переможець електронного аукцi
та забезпечувальний депоз}Iт,
розмlрах та порядку, передбl
опублiкованого в оголошеннi п
до пункту 150 Порядку, на р.
такого договорч.

Реквiзити paxyHKiB реквiзити
сплат}l поте
посItланням
таких paxyHKiB https
рrоzоrгорrоdаzhi-сЬd2.

Оператор електронного
реестрацiйнQго та (або) гаранr
такими реквlзитам}.l:

в нацiональнiй валютi.
Одержувач:,Щеснянська райоl
Рахунок J\Ъ UA 86820l 720З55
Банк одержувача. Щержавна к
Код згiдно з е.ЩРПоУ з'7415О
Прlвначення платежу: для пе]

гарантitiного BHecKlB
Технiчнi реiiiзлlти

оголошення
Перiод мiж аукцiоном та аукчi,r
1з зниженнrlм cTapToBoi цiни та а
cTapToBoi цiни та подa}льшо
календарних днiв з дати оприлк

про пер
силання
му поря
https://n

KoHTaKTHi данi
(номер телефону i

адреса електронноi
пошти працlвника

балансоугримувача
для звернень про
ознайомлення з
об'ектом орендIr

,Щоступ для ознайомлення 
'ЪЫпонедiлка по п'ятницю забезпеч

некомерчiйне пiдприемство
допомоги ЛЬ4>> Щеснянського р

Контакгна особа: Середницька (
Тел.(044)5 15-24-88

оренди або _в день пiдписання такого договору
аукцi о ну зобов' яз аний сплатитI1 авансовил'l внесЬ к

г, що влrзначенi за результатами аукцiону у
1бttчених проектом договору оренди Marl.ri,
про передачу MariHa в оренду у вiдповiдностi

ра,хунок, зазначений орендодавцем у проектi

] елекгронню( маиданчикlв, вlдкритих для
ми гарантiйних та реестрацiriних BHecKiB за

https

Продовжеltня таблицi

посилання в
майданчлrка,

под.}льшого поданнrI цiнових пропозичiй (20-з5
ги оприлк)днення оголошеннrI електронною торговою

сренду).
tкy адмlнlстратора, на якiй е

(]ктом оренди у робочi днi з 09:00 до 16-00 з
забезпеч,де б.Lлансоугрййу"а" об'.пrа - Коrу"алr*rе
lемство <d{eHTp 

_ первинноi медико caHiTapHoi
рпйону м. Киева

ольга Мlтхайлiвна

Керiвник а олъга MAIIIKIBCЬKA

rHa в MicTi Киевi державна адмiнiстрацiя
2490з8000077766

а_казначейська служба Украiни, м.
5088
пе]]ерахування реестрацiйного та

),ном lз зниженнrIм стартовоI цiни, аукцlоном
аукцiоном за методом покрокового зниження



ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження,Щеснянськоi районноiBii
Bi

оголош]Oння
про прO|ведення еJIектронного аукцiон},на продов ення договору оренди

нежитловсlго примiщення, що 3находиться:lа адресою: м. Киiв, .rро".r. Mui*ouaonoao
Володимлr ,д.l8-д, площею 8 00 кв. м.

цlя
ндодавець код оу

MlcTo Киiв,
О2225, тел, (044\ 546-20-71, e-пrail: vkvOЙukг.net

ацiя про
чинний логовiр

оренди., строк якого
закlнчуеться

[нформацiя про
нzUIвнlсть рlшень про

проведення
iнвестицiйного

конкурсу або про
вкJIючен}rI об'скта до
перелiку мйна, що

Iнформацiя про
отримання

балансоугрIrмувачем
погодження органу

управлlння

оре}цар.
,Щоговiр оренди N9 1185 вiд29.12,2О18
Строк ореtци: 2 роки 3б4 днi
Щата закiнчення договору: О5. 12.ZO21
'1У"ЧЧЧ_ОРе}Цар ча9л_п_еревa:кIIе прztво на продовження договору орендиJ\9 llB5 вiд 29.12,20),8, яке реалriзуеr"ся шляхом участi в аукцiоli напродовження договору оренди вiдповйно до умов пункry I49 Порядкунду держ:lвноr затвердженого

нету MiHicTpiB <<Щеякi питання
го та комунtшьн
ем став iнший ioHy, договiр зчинним орендарем припинясться у зв'язку lз заюнченням строку, на який йъго

уI(JIадено.

об'(кт оренди
чЬ про

'ект оренди
Загшlьна площа: 8,00 кв. м.
Корисна площа: 8,0О кв. м,

удiвлi, перший поверх.

фу.цаrе"r, перекриття в з4довiльному
ексrrц/атаrIii будiвлi,
HaJIBHocTl системи електропостачання,

теIIлопостачання, водопостачання та каналiзацii.
об'ект оренди не мае окремих особових paryHKiB, вiдкритих постач€UIьникап{и
комунапьних послуг.
поверховий план та фотографiчrri зобрu,кення об'екта дод:lються в окремому
файлi в ЕТС.
В податковiй заставi не пе ва€ та пlд не знаходиться.

Балансоутримувач

огоджено



Продовжеrrня таблицi

Пропонованиli
строк орендII

2 роки 364ril-

виявлених об' екгiв культурноi с:падщини

Iнформачiя про те,
що об'ектом оренди

е пам'ятка
культурноi

спадщини, щоriно
виявлений об'екг

культурноi
спадщини чи його

частина

. Iнформацiя про
цшьове призначення

об'екта оренди

\J\J t.ttl Ulrtrtlли вlдповlдно до аозацу l l пункту 29 Порядку неможл}Iво
цlльов_им приз]{аченням, oKpiM визнаIiеного
l0l 8 J\b l 185 -_. розмilтIення торговельн}lх
чих ToBaplB, KlliM ToBapiB пiдакцизноi групи
ельних об'ектiв з продажу ToBapiB дl,т"Ъ.о

Проект договору .Щодаеться до оголошення
окремомч файлi в Етс

про передачу нерухомого майна в оренду в

Iнфо пмлilй .rr,,., о;;lл-
Iнформачiя про

аукцlон
Електронний аукцiон вiдбувБетъ
пlдпр}rсмствО <Прозорро.ПрО вторизованi елекгроннiмайданчиклr.
Спосiб проведення аукцiону: електронний аукцiон
договору оренди.
,Щата та час аукцiону визначають,ся на електр
.1ас проведення.аукцlону встановлюеться ел системOю
З]:.Уllr]"ПО вiдповiдно до Еtllмог Поря екц)оннихаукцlонlв.
кiнцевиri строк подання заяви на участь в електронному аукцiонi таелектронному аукцiонi iз знIIженнJIм старr:овоi цi""'u"rЪ"i""Ь.rо""елекrронною торговою системою для кох(ного елекгронного аукцiонуокремо в промiжку часу з 19 годинrr З0 хвлrлrrн до20 ;;динrr 3О хвилин дня,що передуе дню проведення елеlгпонного яvкrrirrнr,

на продовх(ення

Умови оренди
майна о електроI{ного.rГ

арmова оре нdна плаmа вuзлtачаеmься

н-Lt)lсчоtО за ocпlaltltKl мiсячнУ ul,rnany| ,i;::;,,::;::/;"#;r'Ь!J|]{r:",,!,!ц|
проdовuсуеmь9я. Оренdна ,ъrапtа за оёmа,rпii ,iсяцi ipettdu - KBimeHb 2022
рч эклч099_!!51 zру 3!.коп. (бе:ryрщýg!!!LДлТБ'' -,

.Щодатковi умови
оренди MaI"lHa

rчrчлJlуlDlulD lrt;рvлачt t.lо екга В С)'ООРенДУ не ПеРеДбачаетьСя.
КОМПеНСаЦiЯ Замовнику.ринкоuоi оriiнЙ об' ;;Б;"ди згiдно з договооо мпро наданнrI послуг з оцiнки майllа вiд l7 08 2021 J\b l 7/08. ^-' ---r
орендар вiдшкодовуе Балансоу.l"rу"uчу витрати пов'язанi зi сплатоювитрат на оплату комунальних послуг, земелtйtого податку пропорцiйно

ованих примiщень, lэлектропостачання, .rосrry.Й з пр"ОiрЙц,' вивiз смiття, охор()на iериторii "р"rй""i, будйi ;; i"Hi послуги.

, "евiд'емнlrх полiпrшень можлllвс

| ,на поточпиri

, ,аЧеНО Чt{ННИМ:

( "n" об'екту

_! j.
(--------.-

lстаний оренда
llоговорt оренди, який продовж},еться,.а саме: розмlщення торговельнrrх
об-€ктiв З проДажУ проДовольчих ToBapiB, KpiM ;";;i; .,iдuпц".'rоi, .ру;;z[,00 кв.м; розмiщення торговелI,нr* об'е*ri" . 

"po'ou*y 
ToBapiB д"r"чБ.осtсортименту - 4,00 кв.м.

Обмеження щодо
цiльового призначення

об'екта орендIr,
встановленi вiдповiднс

до п.29 Порядку



цiя про
умови, наяких

проводиться аукцiоьt

.Щокументи, якi
РОзмiщуе (завантажуе)
Учасник в електроннiЙ

торговiй системi
державного

пцприемства
<Прозорро.Продажi>

для учасп в
електронних торгах з
оренди майна на етапi

.подачt закритих
цlнових пропозицiй

(тобто до електронного

Вимоги до оформлення
документlв. якi повинен

надати Учасник для
rlacтl в елекгронних

торг:ж
електронноi торговоi

системи,ЩI

---_ 
__--J . л,. чlgдJчJ J ацwлrrл4.

l lлоловuнll. сmарmовоi' оренdноi. плаmu
н.

орендар): 3 302,70грн.
dерэtсавноео mа комунсLцьноzо

ноео внеску всmановлюеmься у розмiрi
пр_оrюнованuti сmрок opeHOu яклlх
65],35 *2 :3302,70 zрн.

ермiни та в порядку, що визначенi
Bol системи державне пiдприемство

внеску: б50,00 грн кону YKpaiHu
mа колlунсulьноzо MtltiHa iглнuй внiсокl .rytiHi.ttшbHo| заlлобim всmановленоI.

0,0 ерн*0,1 : 600,00 ерн).
м. покрокового зниження стартовоi
цlнових пропозицili - 99.
на продовження договору оренди входl аукЦlону на продовжеНнrt договОру оренди за умови, йЬ "in бЬр.

UcoOa'якaмaенaмip..PЗяTryчaстЬBeлекTpoннoмy@
реестрацiйний та гарантiйний lзнески лл" набутт'я;r;;r;у уi;ъ;;;; 

vlrJr.f.

УЧаСТЬ В ТаКОN{У аУКЦiОнi т& з[lобив за,if"rу ui"o"y п!,Ь";;;Й ;;; ;"i..
ЩЦ]ДqЦ,-Дi2Ц_РolМiр старт рендноi платll.

Продовження таблицi

комунaпьного майна>.

оренду державного та комунilль)lого майнаl>.
Вiдповiдальнiсть за досто;iрнiсть поданIrх д Ky,MeHTiB несе зiUIвник.

повинн1
торговоl

що укладення договору оренди або В День п,iдписання такого договору

системи державного пiдприемстrlа кПрозорро.'Проiur"iri

до пункгу l50 Порядку, на рах,унок, 3€вначений орендодавцем у проекгi

переможець електронного aykllioHy зобов'я:iаний сплатити авансовий
внесок та забезпечувальнrrli депо,]ит, що вllзначс:нi за результатами аукцiону
у розмiрах та порядку, передба.ченlrх проектс|м договору оренди MaI-{Ha,
опублiкованого в оголошеннi прrr передачу майна в оренду у вiдповiдностi

}lмоги до орендаря

iнформацiя

такого до



.Щодаткова
iнформашiя

Реквiзити paxyHKiB

сплати поте ;"'ýЁo"",iHffi Txr#J#,l?i};#?fl,*J:;посIlланням а адмIнtстDатоrTaк}lx paxyHKiB https
рrоzоrrорrоdаzhi-сЬd2.

Оператор е-rlектроцного
реестрацiйного та (або) гарант
такими реквiзитами:

в нацiональнiй валютi:
Одержувач : _Десня н_слька_рай ortH а в MicTi Киев i д ер жав на адмi Hi стр а цi яРахунок ]ф UA 8682о 1,1 iоз s s:zцgoз 80000177Ъ
Банк одержуlача. Ще_р_жавна кlзначейська.пу*Оu Украiни, м. КиiвКод згiдно з €,ЩПоУ 374l5Ol38
Прrвначення платежУ. для перерахування реестрацiйного тагарантirlного BHecKlB

Технiчнi реквЕити
оголошеннrI

Перiод мiж аукцiоGБйБЪукцБ
1з зниженнrIм cтapтoBoi цiни та аукцiо
cTapToBoi цiни та подальшоI.о п
календарних днiв з дати оприлюдненн

KoHTaKTHi данГ
(номер телефону i

адреса електронноi
пошти працiвника

балансоугримувача
для звернень про
ознайомлення з
об'ектом орендIl

Керiвник

продовження таблицi

ольга MAIIKIBCЬKA



зАтв]]рджЕно
Розпорядження,Щеснянськоi райо HHoi
Bii
Bi

оголош]Oння
про прOведення е.лектронного аукцiону на продовження договору орендинежитлового lтримiщення, що знаходиться за аlIресою: м, Киiв, бульв, Виryрiвський,

площею 56.90 кв. м
буд. 4,

]]агя_п
орендодавець

го району м. Киева, код е,ЩПОУ
бу!.4, м. ](иiЪ, irцекс 022З2,тел, (О44)
p@ukr.net.

державного та комунального майна,
MiHicTpiB УкраIни вiд О3.0б.2О20 J\a 48
комун€lльного майна> (далli - Порядок).
якщо переможцем став iнший учаснчинним орендарем припиняеться ,/ зв'я
укJI€шено.

тffi

Балансоутримувач

Iнформацiя про
чинний логовiр
оренди., строк

якого заюнчуеться

О б' ектЪр еrцйБ&одить ся .u чдр.
Загальна площа: 56,9О кв, м.
Корисна площа: 56,90 кв. м.

ий поверх,

фундаrе"r1 п_ер9криття в задовiльному
експлуатаrIii будiвлi.
H€UIBHocTl системи електропостачання,теплопостачання, водопостачання :га каншiзацii,

об'ект оренди не мае окремих особових paxyHkiB, вiдкритих постачальник€tми.комун€lльних послуг.
,поверховий план Ъа фотографiчнi зображення об'екта додаються в окремомуr}айлi в ЕТС.
В поДатковiй заставi не пепебvрад т.а -iп оh6,,tфлr,

BapTicTb об'екта
оренди

:

I Jl clмcoT сtмдесят тDи гDн _5З коп \ беа ПГЕl
lнqJормацш про

н€цвнlсть рIшень
про проведення
lнвестицIиного

конкурсу або про
вкJIючення об'€кта
до перелiку мйна,

що пlдлягае
приватизацii

]- l-_1т_11, 
rrро проведення iнвестиййного конкур c}r7

до перелlКу майна, ЩО пiдлягас приватизацii, вйсутнi.
про вкJIючення об'екта

lнформацlя про
_ отримання
оалансоугримуваче

м погодження
органу управлiння



ропонований

Iнформацiя про те,
що об'екгом

оренди е пам'ятка
культурноi

спадщини, щойно
виявлений об'ект

культурноi
спадщини чи його

частина

Проект договору

аукцiон

YMoBrr оренди

орендIr майна

роки днl

продовrкення таблицi

культурноi спадщинIr, щойБ
,UO'eKT оренди не вiдноситься дс памЪток

виявлених об'ектiв культурноi сlпадщини

I я про
цlльове

призначепня
об'екта орендлr

договороМ оренди вiд 2 ,l2.2}l8 лlil177 - розмiщенно'прlйй-^;Ъ-".оi,
:}""::::,',4"1"л"л:::*'':'л"_:::подарюв.аннi,,,чо дiють на ocHoBi приватноi

, дi"п"*.];; ;,^й;;;,;;;Н;#' ";
дJкyвально - профiлактlrчних заIоtадах .

про iлYк
Елекгронний
пlдпр}rемство
майданчикrr,

аукцiон вiдбуваеться в торговiй системi державне<Прозоро.Продежi> авторизованi електроннi

спосiб проведенrи аукцiону: електронний аукцiон на продовження договоруоренди.
Дата та час аукцiОну визначаюты]я на електронному майданчику.час проведення аукцiону встановлюеться елек'ронною торговою системоюавтоматично вiдповiдно до вимог Порядку^ проведення електроннихаукцiонiв.

електроннiй
через

кiнцевий строк подання зiulви на участь в елекгронному аукцiонi таеЛеКТРОННОМУ аУКЦiОНi iЗ ЗНtlженням старт,овоi цiни 
'BcTano-_rnaarr."

:ж::"":1":.,l:r::: л :l.i:y9. aу кожного_ електронного аукцiонуокремо в промiжку часу з 19 годl.tни 30 хвrrлlrн до 20.;;;ъ;]Б';#;;;
що передyе дню проведення елекгронного аукцiону.
Строк оренди: 2ТБки 364 дrrl 

' '7 ------J'

Сlартоlа орендна плата для: - пеr)шого електронного аукцiону
- 14 095,4З тд1); г -,--,-- " *J

,(Пункпlолl ,t|o сmарпtова opeHdHa шlапlа вltзнача€пIьсJl
|s ltоряdlу, 'ом 52 цьоZо iоряdtку, сие не моJrе бупш,,::,,::::, 

л _: "? ::. :r, у у 
i с яч н 1t о р,, е н d l. t у l ш аmу, в с m а, i u в л е н у d о z ов о р u r,' rц о

,'"b,i -"-iii,"#'Zil"zрqкч склqDае ]4 095 zрн. 43 коп. (tigзltрахуванняПiВ )^

витрат на оплату комунальних послуг, земельного податку пропорцiйно
гlлощi орендованих примiщень, ()лектропостачання, послуги з прибирання
т,ериторii та вивiз смiття, охор()на територii примiщення булълi та iH.
€lксплу€Iт&цiйнi пqслуги.
зlдiлiснення невiд'емних полiпrrIень можливо тiльки у разi надання
СlРеНДОДавцем письмовоТ згоди на поточний та/або капiтальниri ремонто , як це передбачено чIlнним законодавством.
с
б 

е страхування об'екту оренди на користь

ли-не

2

IH



еження щодо
цiльового

призначення об'екта
оренди, встановленi
вiдповiдно до п. 29

Iнформачiя пр
умови, наяких
проводиться

аУкцiон

сLуuнrпluнUZо внеску всmановлюеmься у розлtiрiu на:
ёз, _пg9t.1oнованtlti сп1рок оренёч якltх сmановиtлlэ
095,43 *2 :28.190,Bti zpH.'
сться у TepMlHt{ та в порядку, що визначенi

poHHcli торговоi системи де|жавне пiдприемство

YKpai,itu к Про

iHiMa вспlановлеi',:r":;"";i::
.(650

орендноi плати ru .,oou.looirio#;;1:^oM. 
ПОКРОКОВОго зниження cTapToBoi

чя цiнових пропозицiй - 99.rrl/vrrvJr
о на продовження договору оренди в

оренди за умови, що BiH бере yracTb
нову пр()позицiю, яка с не меншою,

цtйнlrr1 орендар повинен ЫдпоБЙати врIмогам до особи орендарц
кП;ро оренду державного та

Щокументи, якi
розмlщу€

(завантажуе)
Учасник в

електроннiй торговiй
системl державного

пцприсмства
<Прозорро.Прода*iu

для участl в
електронних торгах з

маина на етапl
подачl закритих

цlнових пропозицiй
(тобто до

електронного

докуллентiв. якi
повинен надати

УЧаСник дпя y^lacTi в
елекгронних торгах

електронноi торговоi
систепли,ЩI

Продовження таблицi

закладiв охорони здоро'я, cy,5'gl;i" .о"пЬлu|r;;й ;;;;";;ъ."#приватноi власностi i прова,цять господарську дiяльнiсть з медичноillрактикив лiкувально - профiла,ктичних заклад(ах;

{I"_:rу::::-*",цодаються учrЙI4ками елепmронних-торfrв
вtдповlдати вимогам, встановленl{м_адмlнlстратором електронноiсистемИ державноГо пiдпрrrеМства <<ПрОзорро.Пр,эдажi>.

повиннl
торговоl

,.-\J,r J rФvrt D d,укцIuгtr rlul.енцIиНIrи орендар мае подати до елекгронноi,горговоl системи документи, вrrзначенi cTaTTeIo lЗ Закону Украiни'оЁро
]?ренду.державного та комун€шьн()го майно>lu[-, енду. держа.в но го та комун€шьн() го майно>
lбlдповlдальнlсть за достовiрнiсть поданих д KyMeHTiB несе заrIвник.



Продовження таблицi

Щодаткова
iнформачiя

до уклад@й ай в день
переможець електроttного аукцiону зобов'язаI

:iл_'_?9_':"ечУВалЬний депозlrт, цо влrзначенi за результатами аукцiону у
r:,хзi.i-:1 _1о!"дпу, перец6,ачених проек'гом логъвору оренди MaliHa,опуOлlкованого в оголошеннi про передачу M:ariHa u operiiy у'вiЙ"iлrЬсriдо пунктУ 150 Порядку, на рахунок, зазначений орЪпдодOВцем у проектiтакого договоDч.

Реквiзити paxyHKiB LB електроннrж майданчикiв, вiдкритло< длясплат}I поте tми гарантiйних та реестрацiи"r* Ъ"Ь.а" .оПОСlIЛаННrIМ га адмlнlстDато!

здiйснюе пеDерахування
на казначелiськi рахунки затакими реквlзитамlI:

в нацiональнili валютi:
одержувач :,Щес^ня+Iсь ка^райо нна в MicTi Киевi державна адмi Hi страцiярахунок J\b UA 86820l тiозs:;zцgозвооооizlЪ
Банк олержУlачаlе_р_жавна I(Lзначеriська .n у*бu Украiни, м. KlriBКод згiдно з сДРПоУ 374l50s8
Пр lвначення платежу : для пер ерахування реестрацi йно го тагарантiлiного BHecкlR

ТехнiчiГрЫвiзити-
оголошеннrI |1iол мiж а@ййБзниженr

lз знllженнrtм cтapToBoi цiни та аукцiоном за м€:тодом покрокового зниженняcTapToBoi цiнlт та подtLльшого подання цiнових пропозицili (20-з5кшIендарних днiв з дати опр}rлюдненн. оголошеннrI електронною торговсю
:

мlнlстра:гора, на якiй е посилання в

Контакгнi данi
(номер телефону i

адреса електронноi
пошти працiвника

балансоугримувача
для звернень про
ознаиомлення з
об'ектом орендtl

ансоугримувач об'екта - Комунальне
тр 

_ 
первинноi медико caHiTapHoi

м. Кисва

контакгна особа: Середницька ольга Мlrхайлiвна
Тел (044)5l5-24-88

Керiвник
олъга MAIIIКIBCЬKA

4


