
ОГОЛОШЕННЯ 

ПРО ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОНУ НА ПРАВО ОРЕНДИ БУДІВЛІ 

Назва аукціону 

Оренда будівлі аптеки №150 с. Леськи з сараєм та 

вбиральнею, площею 111,3 кв.м, за адресою: Черкаська обл., 

Черкаський р-н., с. Леськи, вул. Дніпровська, 49 

Повне найменування Орендодавця 

(Балансоутримувача) 

ЄДРПОУ 01980832, Комунальне підприємство «Черкаська 

центральна районна аптека №5 Черкаської обласної ради», 

м. Черкаси, вул. Дахнівська, 25, 18009  

Контактні дані (номер телефону і адреса 

електронної пошти) працівника 

балансоутримувача/орендодавця, 

відповідального за ознайомлення 

заінтересованих осіб з об’єктом оренди, 

із зазначенням адреси, на яку протягом 

робочого часу такі особи можуть 

звертатися із заявами про ознайомлення 

з об’єктом, час і місце проведення 

огляду об’єкта 

м. Черкаси, вул. Дахнівська, 25, 18009 

Туренко Вікторія Віталіївна , +380730984424, 

apteka_5ck@ukr.net 

У робочі дні з 9-00 до 17-00 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ОРЕНДИ 

Тип об’єкта Нерухоме майно 

Тип Переліку, до якого включено об’єкт 

оренди 
Перелік першого типу 

Місцезнаходження об’єкта 
Черкаська обл., Черкаський р-н., с. Леськи,  

вул. Дніпровська, 49 

Загальна і корисна площа об’кта Загальна площа 111,3 кв.м, корисна площа 111,3 кв.м 

Вартість об’єкта оренди  Ринкова вартість станом на 07.09.2021 - 531500 грн без ПДВ 

Фотографічне зображення майна Додається окремим файлом  

Характеристика об’єкта оренди Нежитлова одноповерхова будівля 

Інформація про наявність рішень про 

проведення інвестиційного конкурсу 

або про включення об’єкта до переліку 

майна, що підлягає приватизації 

Рішення відсутні 

Інформація про отримання 

балансоутримувачем погодження 

органу управління  

Розпорядження від 14.04.2021 №92-р 

Технічний стан об’єкта 

інформація про потужність 

електромережі  

Задовільний, електрифікований, 5 кВт, перший ступінь 

Поверховий план об’єкта або план 

поверха 
Додається окремим файлом  

Інформація про те, що об’єктом оренди Об’єкт не є пам’яткою культурної спадщини 
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є пам’ятка культурної спадщини та 

інформація про отримання погодження 

органу охорони культурної спадщини на 

передачу об’єкта в оренди 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН 

Місце проведення аукціону  

Електронний аукціон відбувається в електронній торговій 

системі Прозорро.Продажі через авторизовані електронні 

майданчики.  

Орендодавець для проведення та організації аукціону 

використовує електронний майданчик Е-Тендер.  

Спосіб аукціону Електронний аукціон на право оренди  

Кількість кроків аукціону за методом 

покрокового зниження стартової 

орендної плати та подальшого подання 

цінових пропозицій 

3 

Розмір мінімального кроку підвищення 

стартової орендної плати під час 

аукціону 

1% 

Розмір реєстраційного внеску 
Розмір реєстраційного внеску 600, 0 грн ( становить 0,1 

мінімальної заробітної плати станом на 1 січня 2021 року 

Розмір гарантійного внеску 
Для участі в електронному аукціоні – 21260,00 грн (п.58 

Постанови КМУ від 03.06.2020 №483 «Деякі питання оренди 

державного та комунального майна») 

Крок аукціону  53,15 грн 

Розмір авансового внеску В розмірі орендної плати за три місяці 

Дата та час проведення аукціону 

07.10.2021  

Час проведення аукціону встановлюється електронною 

торговою системою відповідно до вимог Порядку 

проведення електронних аукціонів 

Кінцевий строк для подання пропозицій 

 06.10.2021  

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному 

аукціоні встановлюється електронною торговою системою 

для кожного електронного аукціону окремо в проміжок часу 

з 19:30 до 20:30 дня, що передує дню проведення 

електронного аукціону 

Реквізити для перерахування 

реєстраційних внесків учасників 

Найменування установи (банку, 

казначейства), її місцезнаходження та 

номери рахунків у національній та 

іноземній валюті 

Сторінка веб-сайту адміністратора, на якій зазначені 

реквізити рахунків  

https://info.prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-

prozorroprodazhi-cbd2 



Найменування установи (банку, 

казначейства), її місцезнаходження та 

номери рахунків у національній та 

іноземній валюті, відкритих для 

внесення операторами електронних 

майданчиків реєстраційних внесків 

потенційних орендарів та проведення 

переможцями аукціонів розрахунків за 

орендовані об&apos;єкти 

Населений пункт:Черкаська область / м. Черкаси  

-Отримувач:ГУК у Черк.обл./Черк.обл./21082400;  

-Код отримувача (ЄДРПОУ):37930566;  

-Банк отримувача: КазначействоУкраїни (ел.адм.подат.);  

-Номер рахунку (ІВАN):UA718999980314070593000023001;  

-Код класифікації доходів бюджету:21082400;  

-Найменування коду класифікації доходів бюджету: Кошти 

гарантійного та реєстраційного внесків, що визначені 

Законом України ,,Про оренду державного та комунального 

майна, які підлягають перерахуванню оператором 

електронного майданчика до відповідного бюджету;  

-Наявність відомчої ознаки: «00» Без деталізації за відомчою 

ознакою. 

 УМОВИ ТА ДОДАТКОВІ УМОВИ ОРЕНДИ 

Строк оренди 5 років 

Стартова орендна плата 

5315,00 грн без урахування ПДВ- для електронного аукціону 

(пункт 52 Порядку передачі в оренду державного та 

комунального майна) 

Цільове призначенн об’єкта оренди Без обмежень 

Вимоги до орендаря 

Потенційний орендар повинен відповідати вимогам до 

особи орендаря, визначеним статтею 4 Закону України "Про 

оренду державного та комунального майна" 

Чи має орендар компенсувати 

балансоутримувачу сплату земельного 

податку за користування земельною 

ділянкою, на якій розташований об’єкт 

оренди (будівля, її частина або споруда, 

до складу якої входить об’єкт оренди) 

Так, згідно виставлених рахунків 

ТЕХНІЧНІ РЕКВІЗИТИ ОГОЛОШЕННЯ 

Період між аукціоном та аукціоном із 

зниженням стартової ціни, аукціоном із 

зниженням стартової ціни та аукціоном 

за методом покрокового зниження 

стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій 

20-35 календарних днів з дати оприлюднення оголошення 

електронною торговою системою про передачу майна в 

оренду 

Єдине посилання на веб-сторінку 

адміністратора, на якій є посилання в 

алфавітному порядку на веб-сторінки 

операторів електронного майданчика, 

які мають право використовувати 

електронний майданчик і з якими 

адміністратор уклав відповідний договір 

https://auction.e-tender.ua/#/profile 

 


