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Iнформацiя про об'скт оренди, що мiститься в Перелiку першого типу, в обсязi,
визначеному пунктом 2б Порядку передачi в оренду державного та комунального
майна, затвердженого постановою Кабiнеry MiHicTpiB Украiни вiд 03.0б.2020 ЛЬ483
<<rЩеякi питання оренди державного та комунального майно>
назва об'скта

Нежитлове примiщення загальною площею 1216 кв. M.r яке
розташоване на другому поверсi клiнiчного корпусу (ресстровий

лlЬ02011893.1.дддДЕд239), розмiщене за адресою: 03151, м. КиiЪ,
вул. Народного Ополченняr5
Оренлодавець (назва,
код

едрпоу,

iсцезнаходження,
контактна особа,
контактний тел та
електронна пошта)
м

Бапансоутримувач
(назва, код

еДРПОУ,

iсцезнаходження,
контактна особа,
контактний тел та
електронна пошта)
м

Щержавна установа "Нацiональний науковий центр "Iнститут

карлiологiТ iMeHi академiка М.Щ.СтражескаОО Нацiональноi академii
медичних наук УкраiЪи
Кол е,ЩРПОУ 0201189З
0З 1 5 1, м.КиТв, вул.Наролного Ополчення,5
тел. (044) 5З7 -З6-96, (044) 249-7 0-04
E-mail : pl апочi ).((i)i.ua
Щержавна установа "Нацiональний науковий центр "Iнститут
карлiологii iMeHi академiка М..Щ.Страясеска" Нацiональноi академii

медичних наук УкраiЪи
Код еДРПОУ 02011893
03 1 5 1, м.КиiЪ, вул.Народного Ополчення,5
тел. (044) 5З7-З6-96, (044) 249-70-04
E-mail: planoviv(4)i.tra

Орган управлiння
об'екта оренди
KoHTaKTHi данi (номер
телефону i адреса

електронноi пошти)
працiвника
б аланс о угр имlв ач а/ор е
ндодавIIя,

вiдповiдального за
ознайомленнrI

заiнтересованих осiб з
об'ектом оренди, iз

Нацiончtпьна академiя медичних наук Украiни

У робочi днi

за попереднiм записом з понедiлка по п'ятницю з 09.00
по 17.00 год. За мiсцезнаходженням об'екта оренди:
03 1 5 l, м.КиiЪ, вул.Наролного Ополчення,5
контактна особа:
вигонюк Юлiя Вячеславiвна

тел. (044) 249-70_04,
(063) 441_35 -t7

зазначенням адреси, н&

яку протягом робочого

часу TaKi особи можуть
звертатися iз заявами
про ознайомленrш з

об'ектом, час i мiсце
проведення огляду
об'екта

Iнформацiя про об'ект оренди
Тип Перелi*у, до якого
вкJIючено об'ект
оренди
залишкова бшlансова
BapTicTb та первiсна
бапансова BapTicTb

об'екта

Перелiк кПершого типу)

Залишкова бапансова BapTicTb - 0,00 грн.
Ринкова BapTicTb вiдповiдпо до звiту про оцiнку майна станом на
З|.12.2020 -24| 550 грн. 00 коп. (Щвiстi сорок одна тисяча п'ятсот
п'ятд9сят rривень 00 копiйок) без П,ЩВ.

Тип об'екта

Нерухоме майно

Строк оренди

5 (п'ять) poKiB

Iнформацiя про
наявнiсть рiшень про

Hi

проведеннrI

iнвестицiйного
конкурсу або про
вкJIючення об'екта до
перелiку майнц що
пiдлягае приватизацiТ

Iнформацiя про
отримання
багlансоутримувачем
погодження органу
управлiння

балансоутримрача у

випадках, коли
отримання такого
погодження було
необхiдним вiдповiдно
до законодавства,

статуту або положеннrI
бапансоутримувача

Лист Нацiонапьноi академii медичних наук Украhи вiд29.01.202l
Ns5-07/140

Чи передбачастъся
можливiсть передачi
об'скта в суборенду та
iнформацiя про
порядок повiдомлення

Суборенда не дозволяеться

орендодавця про

укладення договору
суборенди згiдно р. 3
ст. l3 Закону УкраТни
"Про оренду
державного та
комун€tльного майна"
Фотографiчнi
матерiilпи (наявнi

Вiлсутнi
/

вiлсутнi)
загальна площа об'екта

|2,6 кв.м

Корисна плоша об'екта

|216 кв.м.

Iнформацiя про арешти
майна l застави

Об'ект оренди в податковiй заставi не перебувас та пiд арештом не
знаходиться.

Характеристика
об'скта оренли (будiвлi
в цiлому або частини

Об'ект оренди с частиною другого поверху цегляного 7-ми
поверхового булинку, площею l2,6 кв.м.
Булiвля, в якiй розташовано об'ект оренди, на piBHi другого поверху
з'еднуеться через переходи з адмiнiстративним корпусом та
корпусом гостроi коронарноi недостатностi

булiвлi iз зазначенням
мiсця розташування
об'скта в булiвлi
(налземний,

пiдвальний,
технiчний або
мансардний поверх,
номер поверху або
поверхiв)

цо кольни й,

технiчний стан
об'скта, iнформачiя
про потужнiсть
електромережi i
забезпечення об'екта
комунiкацiями

Поверховий план
об'екта або план

Об'ект оренди бс,цаlцений системzlп{и електропостачання,
централiзовЕrного опtlлення, водопостачання гарячоi та холодноi
води, водовiдведення, вентиляцiею, охоронною сигнttлiзацiсю.
Об'ект оренди повнiстю придатний до використання. Технiчний стан
задовiльний, Ремонту не потребус.
Лодастъся

поверха

Iнформацiя про те, що
об'сктом оренди е
пам'ятка культурноТ
спадщини та
iнформацiя про
отримання погодженнrI
органу охорони

Об'скт оренди не с пам'яткою культурноТ спадщинщ щойно
виявлених об'ектiв культурноТ спадщини.

кулътурноТ спадщини
на передачу об'екта в
оренди

Iнформацiя про стан

Зареестровано нi}лежним чином вiдповiдно до Закону УкраiЪи кПро

ресстрацll права
власностi держави
(територiаrr ьноТ

державну ресстрачiю речових IrpaB

на

нерухоме майно

та

Ix

обтяжень>

громади) на об'скт
оренди вiдповiдно до

Закону УкраiЪи "Про
державну реестрацiю
речових прав на
нерухоме майно та ix
обтяжень"
якLцо пропонова,нuй
спlрок оренdu
спlановu,mъ бiльше

п'яmll poKiB
Iнформацiя про цiльове
призначення об'€кта

Розмiшення громадськоТ органiзацii

оренди

Iнформацiя про
наявнiсть окремих
особових paxyHKiB на

об'скт оренди,
вiдкритих

постачiLлъниками
комун€UIьних послуг,
або iнформацiя про
порядок участi
орендаря у компенсацiТ

Об'ект оренди не мас окремих особових paxyHKiB, вiдкритих

постачальниками комунальних

послуг.

Компенсацiя
балансоутримувачу витрат на угримання орендованого майна,
вiдшкодування за спожитi комунальнi послуги сплачуються
Орендарем додатково вiдповiдно до окремого .Щоговору.

балансоутримувачу
витрат на оплату
комунitльних послуг якщо об'ект оренди не
мае окремих особових
paxyнKiB, вiдкритих
для нього
вiдповiдним и
постачiLпьниками

комунапьних послуг
Проект договору

Додасться окремим файлом
Iнформацiя про аукцiон

Мiсце проведеннrI
аукчiону

Щата та час проведення

аукцiону

Кiнцевий строк для
подання пропозицiй

Електронний аукцiон вiдбуваеться в електроннiй торговiй системi
Прозорро. Продажi через авторизований електронний майданчик ЕТендер
електронного аукчiону 10.03.2021 р.
Час проведення електронного аукцiону встановлюеться електронною
торговою системою вiдповiдно до вимог Порядку проведення
електронних торгiв
,Щата

Кiнцевий строк подання заяви на участь в електронному аукцiонi
встановлюсться електронною торговою системою для кожного
електронного аукцiону окремо в промiжок часу з 19:30 до 20:30 дня,
що передуе дню проведення електронного аукцiону.
Строк подання зЕlяви на участь в електронному аукцiонi за методом

покрокового зниження стартовоi орендноi плати та подtшьшого
подtlнЕя цiнових пропозицiй встановлюеться електронною торговою
системою дJIя кожного електронного аукцiону окремо з 16 години 15
хвилин до 16 години 45 хвилин дня проведення електронного
аукцiону
Стартова орендна
IIлата для першого

аукчiону

Стартова орендна
плата ддя повторного

аукцiону зi зниженням
стартовоi оренднот

- 2 4lý гривень 50 коц. без П.ЦВ
(лвi тисячi чотириста п'ятнадцять грн. 50 коп.)
Сmарmова opeHdHa плаmа вuзначаеmься пункmом 52 Поряdку
переdачi в оренdу dерасавноео fпа KoMyHMbHozo майна Ns483 вid 03
червня 2020 року
- для електронного аукчiону

1 207 гривень 75 +qцiЕqц ýез

коп. без ПДВ).

ЦДР (одна тисяча двiстi ciM гривень 75

IIлати IIа 50 вiдсоткiв

Перiол прийому
пропозицiй для
повторного аукцiоrry iз
зниженням стартовоi
орендноТ плати на 50
вiдсоткiв
Стартова орендна
плата дJIя аукцiону за

методом покрокового
зниження стартовот
орендноi плати та
подirльшого поданшI
цiнових цропозицiй
Перiол прийому
пропозицiй для
повторного аукцiону iз
зниженнrIм стартовоТ
оренднот плати Перiод

Строк подаЕня зЕIяви на rlacTb в електронному аукцiонi
встановлюеться електронною торговою системою дJIя кожного
аукцiону окремо.

1

207 грлвенр 75 копiйок без ПДВ (одна тисяча двiстi ciM гривень 75

коп. без tЦВ).

Строк подчшня заяви на ylacTb в електронному аукцiонi
встановлюеться електронною торговою системою дJIя кожного
аукцiону окремо.

приЙому пропозицiй
ДJIЯ ПОВТОРНОГО

аукцiону iз зниженням
стартовот оренднот
IIлати на 50 вiдсоткiв

Кiлькiсть KpoKiB
аукцiону за методом
покрокового зниження
стартовоi оренднот

99 KpoKiB

плати та под€tлъшого
поданнrI цiнових

пропозицiй

Розмiр мiнiмалlъного
кроку аукцiону

Встановлюеться на piBHi 1Оlо cTapToBoi орендноi плати
24 гривнi 16 кqп, ýез ЦДВ для електронного аукцiону;
- для електронного аукчiону iз зниженням стартовоi цiни
встановлюеться на piBHi 0,5Ой cTapToBoi орендноi плати та стzlновить
12 гривень 08 коп. без ПДВ;
- для електронного аукцiону iз зниженням cTapтoвoi цiни та

подальшого подання цiнових пропозицiй встановлюеться на piBHi
0,5% стартовоiорендноiплати тастановить 12 грFвепь 08 коп. без

tцц
Розмiр гарантiйного
внеску:

Розмiр гарантiйного внеску (для потенцiйного орендаря)
4 831 гривень 00 коп. без ПДВ
(чотири тисячi BiciMcoT тридцять одна црн. 00 коп.)
Пункmом 58 Поряdt<у переdачi в оренdу dерсюавно?о mа комунсlльно?о
майна зазначено, ulо розмiр zаранmiйноzо Bчeclcy всmановлюелпьсяу
розмiрi сmарmовоt оренdноi плалп1l на:
ёва мiсяцi ёля об'екmiв opeHdu, пропонованuй сmрок оренdu яклпс
сmановumь вid оOноео dо п'яmu poKiB
2 4]5 zрн,00 кqп. х 2 -: 4 81I zpH. 00 рп.

Розмiр реестрацiйного
внеску

600 грF. 00 коп.
зzidно 3акону YKpatHu кПро оренdу dерэюавноzо u комунсlльноzо
майналt реесmрацiйнuй внесок - сума кошmiв у розмiрi 0,1
л,tiнiмальноi заробimноi плаmu, всmановленоi сrпаном на 01 сiчня
поmочноzо року (2021р.) (6000,0 zpv х 0,1) :600,00zpH

Iнформацiя про

Нараховуеться до оренднqi плати за резчльтатами аукцiону.
Нарахування ПЩВ на суму орендноi плати здiйснюеться згiдно з
чинним законодавством та в повному обсязi спрямовуеться
орендарем на рахунок балансоугримувача.

ання l вр ахув ан н
я ПДВ в стартовiй

нар ахув

оренднiЙ платi
(враховано/

нараховуеться до
оренднот плати за
резулътатами аукцiону)

Найменування
установи (банку,

кчвначеЙства), iT

мiсцезнаходження та
номери paxyHKiB у
нацiоншlьнiй та
iноземнiй валютi,
вiдкритлD( дIя BHeceHHrI

операторами
електронних
майдан.Iикiв

Олержувач -,Щержавна устzlнова "Нацiонапьний науковий центр
"Iнститут кардiологii iMeHi академiка М.rЩ. Стражоска" Нацiонатlьноi
академii медичних наук УкраiЪи
Код еДРПоУ 02011893
Банк одержувача - ДКСУ в м. Киевi
UA8 8 820 1 7 20з lз25 |002203 00б684
мФо 820172

ресстрацiЙних BHecKiB
потенцiйних орендарiв
та проведеннrI

переможIими
аукцiонiв розрахункiв
за орендованi об'екти

Вимоги до орендаря

Письмова згода на
передачу майна в
суборенду вiдповiдно
до п.169 Порядку
Витрати
БагlансоутрI[мувача,

Потенцiйний орендар повинен вiдповiдати вимогам до особи
ОренД&Ря, визначеним статтею 4 Закону Украiни (Про оренду
державного та комун€Lпьного майна>>.

Майно передасться в оренду без права передачi в суборенду

На пiдставi cTaTTi 8 Закону Украiни кПро оренду державного i
комунального майна) орендар, визначений за результатаN{и аукцiону,

пов'язанi iз
проведеннrIм оцiнки

Майна
Додаткова iнформацiя

Технiчнi реквiзити
оголошення

зобов'язаний вiдшкодувати бапансоутримувачу BapTicTb проведення
оцiнки об'екта у розмiвi 5000,00 грн. (п'ять тисяч грн. 00 коп)
Реквiзити розрахункiв операторiв ЕМ за посиланням на cTopiHKy
вебсйта аддлiнiстратора, на якiй зазначенi реквiзити таких paxyHKiB
htфs://рrоzоrrо.sаlе

Перiод мiж аукчiоном та аукцiоном iз зниженням cTapToBoi цiни,
аукцiоном iз зниженЕrIм стартовоТ цiни та аукцiоном за методом
покрокового зниження cTapToBoi цiни та подаJIьшого подання
цiнових пропозицiй (20-35 календарних днiв з дати оприлюднення

оголошення електронною торговою системою про передачу майна в
оренду).
едине посилulння на веб-сторiнку адмiнiстратора, на якiй е посилttння
в алфавiтному порядку на веб-сторiнки операторiв електронного
майданчика, якi мають право використовувати електронний
майданчик https :фrоzоrrо. sale

Iнформацiя про чинного орендаря

Гром4дська органiзацiя кКарлiологiчний фонд

Найменування
орендаря

Щата
договору

М..Щ. Стражеска)
укJIадання

Строк

оренди

договору, строк якого

iMeнi

01 червня2009 року
2 роки 11 мiсяцiв

закiнчуеться

,Щата закiнченнrl
договору оренди

28 лютого 202| року

Чинний орендар мае Ще право решriзуеться шJIяхом
участi чинного орендаря в аукцiонi на
переважне право на
нового договору оренди.
укладання
нового

укладання

договору оренди
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