
Оголошення про передачу нерухомого майна в оренду на аукцiонi
Ножитлове примiщення загальною площею Z42r4 кв. м., яке розташоване на
першому поверсi клiнiчного корпусу (ресстровий ЛЬ0201 1893. 1.АААДЕА239),

розмiщене за адресою: 03151, м. КиiЪ, вул. Народного Ополчення,5

Майно передасться в оренду на пiдставi:
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Iнформацiя про об'ект оренди, що мiститься в Перелiку першого типу, в обсязi ,

визначеному пунктом 26 Порядку передачi в оренду державного та комунального майна,
затвердженого постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд 03.0б.2020 Nb483 <<Щеякi

питання оренди державного та комунального майна>>

назва обоекта Нежитлове примiщення загальною площею
24214 кв. м., яке розташоване на першому
поверсi клiнiчного корпусу (ресстровий
}l!02011893.1.АААДЕА239), розмiщене за
адресою: 03151, м. Киiв, вул. Народного
Ополчення15

Орендодавець (назва, код еДРПОУ,
мiсцезнаходження, контактна особа,
контактний тел та електронна пошта)

.Щержавна установа'ОНацiонаltьний науковий
центр "Iнститут карлiологii iMeHi академiка
М.,Щ. Стражеска" Нацiональноi академii
медичних наук УкраiЪи
Код еДРПОУ 02011893
03 1 5 1, м.КиiЪ, вул.Народного Ополчення,5
тел. (044) 53'7-36-96, (044) 249-88-09
E-mail : 2 49'7 007 4 @glт:rйl. соm

Балансоутримувач (назва, код еДРПОУ,
мiсцезнаходження, контактна особа,
контактний тел та електронна пошта)

,Щержавна установа "Нацiонагlьний науковий
центр 

ООIнститут карлiологii iMeHi академiка
М.,Щ.Стражеска" Нацiональноi акадомii
медичних наук Украiни
Код еДРПОУ 02011893
03 1 5 1, м.КиiЪ, вул.Народного Ополчення,5
тел. (044) 537-З6-96, (044) 249-88-09
E-mail : 2497, 007 !"(D дпаi1lсоm

Орган управлiння об'екта оренди Нацiональна академiя медичних наук Украiни

KoHTaKTHi ланi (номер телефону i адреса
електронноi пошти) працiвника
балансоутримувача/орендодавця,
вiдповiдального за ознайомлення
заiнтересованих осiб з об'сктом оренди,
iз зазначенням адреси, на яку протягом

робочого часу TaKi особи можуть
звертатися iз заявами про ознайомлення

У робочi днi за попереднiм записом з понедiлка
по п'ятницю з 09.00 по 17.00 год. За
мiсцезнаходженням об' екта оренди :

03 15l, м.Киiв, вул.Народного Ополчення,5
контактна особа:
вигонюк Юлiя Вячеславiвна
тел. (044) 249-88-09,
(063) 441_35_17



з об'сктом, час i мiсце проведення
огляду об'екта

E-mail : 2ýJp,07 4 (ф!JаЦ.g_tш]

Iнформацiя про об'скт оренди

Тип IIерелiку, до якого включено об'ект
оренди

Перший тип

Залишкова балансова BapTicTb
первiсна балансова BapTicтb об'скта

Залишкова балансова BapTicTb - 0,00 грн.
Первiсна балансова BapTicTb -

Ринкова BapTicTb вiдповiдно до звiту про оцiнку
майна станом на 30.09.2020 - 4870350 грн. 00
коп. без П,.ЩВ

Тип об'екта Нерухоме майно

Строк оренди 5 poKiB

Iнформацiя про наявнiсть рiшепь про
проведення iнвестицiйЕого конкурсу або
про вкпIочення об'екта до перелiку
майна, що пiдлягае приватизацii

Hi

lнформацiя про отримання
балансоутримувачем погодженI{я органу
управлiння балансоутримувача у
випадках, коли отримаItня такого
погодження було необхiднимt вiдгIовiдt-lо
до законодавства, статуту або
положення быIансоутримувача

JIист НАМН вiд 25.09.2020 Nр5-0711672

Чи передбачаеться можливiсть передачi
об'екта в суборенду та iнформацiя про
порядок повiдомлення орендодавця fiро
укладення договору суборенди згiдно р.
3 ст. 13 Закону УкраiЪи "Про оренду
державного та комунального майна"

Hi

Фотографiчнi матерiа;rи (наяrвнi /

вi7дсу,rнi)
,.Щодаються окремим файлом

Загальна площа об'екта 242,2кв.м

Корисrrа пJIоulа об' ек,га 242,2кь.м.

Iнформацiя про арешти майrrа / застави Hi

Характеристика об'скт,а opeн/{ll (будiвлli
в цi.lIому або частLIFIи будiвлi iз
зазначенням мiсllя розтап]ування об'екта
в будiвлi (надземl,rилi, tдокольний,
пiлвальний, технiчний або маtrсардний

Об'ект оренди с частиною першого IloBepxy
цегJIяного 7-ми поверхового булиtlку, площею
242,4 кв.м.
Будiв.llяt, в якiй розташоваIrо об'ект ореIIли, на
piBHi другого IIоверху з'еднусться через



поверх, номер поверху або поверхiв) переходи з адмiнiстративним корпусом та
корпусом гострOТ корOнарнOi недостатнOстi

Технiчний 0тан об'екта, iнформацiя
потужнiсть електромережi
забезпечення об'екта комунiкацiями

про
i

Об'скт оренди оснащений системами
апектрQпостачання, централiзованого опtlлення,
водопостачання гарячоi та холодноi води,
водовiдведення, вентиляцiею, пожежною та
охоронною сигналiзацiями.
Об'ект ор9нди повнiстю придатний до
використання. Технiчний стан задовiльний.
Ремонту не потребуе.

Поверховий план об'екта або план
поверха

.Щодаеться

Iнформацiя про те, що обОсктом оренди е

пам'ятка купьтурпоi спадцдини та
iнформацiя про отримання погодження
органу охорони культурноi спадщини на
передачу об'екта в оренди

об'ект оренди не е пам'яткою культурноi
спадIцини

Iнформацiя про стан реестрацii права
власностi держави (територiальноi
громади) на об'ект оренди вiдповiдно до
Закону Украiни "Про державну
реестрачiю речових прав на нерухоме
майно та ix обтяжень"
якu,!о пропонованuй сmрок оренdu
сmановumь бiлыае п'яmu poKiB

Зареестровано

Iнформацiя про цiльове призначенця
об'екта оренди

Розмiщення аптеки, що виготовляе та реа.тriзуе
пiкарськi засоби , яка мае лiцензiю на
виробництво лiкарських засобiв в р{овах аптеки
в тому числi стерильних лiкарських засобiв , мае
лiцензiю на прилбання, зберiгання, перевезоння,

реалiзацiю (вiдпуск), знищення, використання,
виготовлення наркотичних засобiв, прекурсорiв.

Iнформацiя про наявнiсть окремих
особових paxyHKiB на об'ект оренди,
вiдкритих пQстачальниками
комунальних послуг, або iнформацiя про
порядок yracTi орендаря у компенсацiI
балансоутримувачу витрат на оплату
комунальних послуг - якщо об'ект
оренди не мае окремих особових
paxyHKiB, вiдкритих для нього
вiдповiдними постачальниками
комунальних послуг

Об'ект оренди не мае окремих особових
paxyHKiB, вiдкритих постачальниками
комунальних послуг. Компенсацiя
балансоутримувачу витрат на утримання
орендованого майна, вiдшкодування за спожитi
комунальнi послуги сплачуються Орендарем
додатково вiдповiдно до окремого,Щоговору.

Проект договору ,Щолаеться окремим файлом



Iнформацiя про аукцiон

Мiсце проведення аукцiону Електронний аукцiон вiдбуваеться в
електроннiй торговiй системi Прозорро.
Продажi через авторизований електронний
майданчик Е-Тендер

!ата та час проведення аукцiону Щата електронного аукцiону 19.11.2020.
Час проведення електронного аукцiону
встановлюеться електронною торговою
системою вiдповiдно до вимог Порядку
fiроведення електронних торгiв

Кiнцевий строк для подання пропозицiй Кiнцевий строк подання заяви на участь в
електроЕному аукцiонi встановлюеться
електронною торговою системою для кожного
електронного аукцiону окремо в промiжок часу
з 19:30 до 20:30 дня, що передуе дню
проведення елоктронного аукцiону.
Строк подання заяви на участь в електронному
аукцiонi за методом покрокового зниження
стартовоi орендноi плати та подальшого
подання цiнових пропозицiй встановлюсться
електронною торговою системою для кожного
електронного аукцiону окремо з 16 години 15

хвилиЕдо 1б години 45 хвилиндня проведення
електронного аукцiону

Стартова орендна плата дJIя першого
аукцiону

- для еJIектронного аукцiону - 48703,50 грн.
(сорок BiciM тисяч ciMcoT три грн. 50 коп.) без
ГIЩВ;
- лля електронного аукцiону iз знилсенням
стартовоi цiни - 24351,75 грн. (двадцять чотири
тисячi триста гl'ядесят одна грн. 75 коп.) без
ПДВ;
- для електронI{ого ауrtцiону за методом
покрокового зниження cTapToBoi орендноi гIлати
та подаJIыпого подання цiнових пропозицiй -

2435|,75 грн. (двадцять чотири тисячi триста
ll'ядесяt,l одна ц)н. 75 коп.) без I1flI}.

Iнформацiя про умови, на ffких проводиться аукцiон

Розмiр мiнiмалt,ного кроку пiдвищенняl
с,гартовоi орендноi пJIати пiдl час
аукцiоrrу

Встановлюе,гься на piBHi 1ОZ стартовоi орендноi
пJIати

Кроrr аукцiону -лJIя еJIеIIтронного аукцiону-- 487,03 грн;

-дJIя елеI<тронного аукцiону iз зниlкенням
стартовоi цiни.- 24З,51 г,рн.



-для електронного аукцiону за методом
покрокOвого зниження стартQвоi орендноi плати
та подаJIьщого цодання цiнових пропозиuiй -
243,51 грн.

Розмiр гарантiйного внеску: для чинного орендаря 2435I,75 грн.
(вiдповiдно до п. 147 Порядку);
для iнших уrасникiв аукцiону - 97407,00 грн.
(вiдповiдно п. 58 Порядку)

Розмiр реестрацiйного внеску 472,30 грн;

Кiлькiсть KpoKiB аукцiону за методом
покрокового зниж9ння стартовоТ
орендноi плати та подалыIJого подаIIня
цiнових пропозицiй

99 KpoKiB

Найменування установи (банку,
казначейства), ii мiсцезнаходження та
номери paxyHKiB у нацiона-пьнiй та
iноземнiй валютi, вiдкритих для
вносення операторtlп{и електронних
майданчикiв реестрацiйних BHecKiB
потенцiйних орендарiв та проведення
переможцями аукцiонiв розрахункiв за
орендованi об'екти

Одержувач -,Щержавна установа "Нацiональний
науковий центр 

ООIнстиryт карлiологii iMeHi
академiка М.,.Щ.Стражеска" НацiональноТ
академii модичних наук УкраiЪи
Код еДРПОУ 02011893
Банк одержувача - ДКСУ в м. Кисвi
UA88 820 1 7 203 lз25|002203 006б84
мФо 820т72

Вимоги до орецдаря Потенцiйний орендар повинен вiдповiдати
вимогам до особи орендаря, визначеним
статтею 4 Закону УкраiЪи <Про оренду
державного та комунального майна>.

Письмова згода на передачу майна в
суборенду вiдповiдно до п.169 Порядку

Майно передаеться в оренду без права передачi
в суборенду

Витрати Ба.пансоутримувача, пов'язанi
iз проведенням оцiнки Майна

На пiдставi cTaTTi 8 Закону Украihи <<Про

оренду доржавного i комуна;lьного майна>
орендар, визначений за результатами аукцiону,
зобQв' язаний вiдшкодувати балансоутримувачу
BapTicTb проведення оцiнки об'екта у розмiрi
5500100 грн. (п'ять тисяч п'ятсот грн. 00 коп)

,Щодаткова iнформацiя Реквiзити розрахункiв операторiв ЕМ за
посиланням на cTopiHKy вебсайта
адмiнiстратора, на якiй зазначенi реквiзити
таких paxyHKiB https ://рrоzоrrо. sale

Технiчнi реквiзити оголошення Перiол мiж аукцiоном та аукцiоном iз
зниженням стартовоi цiни, аукцiоном iз
зниженням стартовоi цiни та аукцiоном за



методом покрокового зниження cTapToвoi цiни
та подальшого подання цiнових пропозицiй (20-
35 каJiендарних днiв з дати оприлюднення
оголошення електронною торговою системою
про передачу майна в оренду).
едине посилаЕня на веб-сторiнку
цмiнiстратора, на якiй е посилання в
алфавiтному порядку на веб-сторiнки
операторiв електронного майданчика, якi мають
право використовувати електронний майданчик
htps:фrozorro.sale

Iнформацiя про чинного орендаря

Найменування орендаря КП <Фармацiя>

ffaTa укладання договору 28 листопада 2014 року

С,грок оренди договору, строк якого
закiнчуеться

2 роки 11 мiсяцiв

,Щата закiнчення договору оренди 30 вересня 2020 року

Чинний орендар мае переважне право на
укладання нового договору ореЕди

Ще право реалiзуеться шляхом участi чинного
орендаря в аукцiонi на укладання нового
договору оренди.

Заступник директоа
з науково-клiнiчноi роботи в.м. Корнацький


