
Красноградська міська рада

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

14 січня 2022 року Красноград №7

Про затвердження протоколу
про результати електронного
аукціону з оренди майна комунальної
 власності Красноградської територіальної
громади №LLE001-UA-20211222-87910

Згідно статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», відповідно до Закону України «Про оренду державного та
комунального майна», Порядку передачі в оренду майна Красноградської
територіальної громади, затвердженого рішенням Красноградської міської
ради від 22 квітня 2021 року №536-VIII «Про затвердження Порядку передачі
в оренду майна Красноградської територіальної громади та забезпечення
відносин у сфері комунального майна» (зі змінами), розглянувши протокол
про результати електронного аукціону від 14.01.2022 №LLE001-UA-
20211222-87910 та перевіривши електронні копії доданих документів
учасника на участь в електронному аукціоні:

1. Затвердити протокол про результати електронного аукціону з оренди
нерухомого майна комунальної власності Красноградської територіальної
громади – частини коридору №2 нежитлового приміщення першого поверху
адміністративної будівлі, загальною площею 2,0 м. кв., що знаходиться за
адресою: Харківська обл., м. Красноград, вул. Горького, 82 №LLE001-UA-
20211222-87910, наданий оператором електронного майданчика –
Товариством з обмеженою відповідальністю «Е-Тендер» (Додається).

2. Забезпечити опублікування протягом 10 робочих днів протоколу про
результати електронного аукціону від 14.01.2022 №LLE001-UA-20211222-
87910 в електронній торговій системі з дня наступного за днем його
формування.

3. Укласти договір оренди майна комунальної власності
Красноградської територіальної громади з переможцем електронного



аукціону Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія
«Ліберті Фінанс», код ЄДРПОУ 39806926.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на
заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Наталію
ЗІНЧЕНКО.

Міський голова           Світлана КРИВЕНКО



ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення орендодавця
__________
від _______ № ___

ПРОТОКОЛ ЕЛЕКТРОННОГО АУКЦІОНУ № LLE001-
UA-20211222-87910

Найменування оператора, через електронний майданчик якого було заведено інформацію про
лот в ЕТС: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Е-ТЕНДЕР"

Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано цінову пропозицію
переможця аукціону: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Е-ТЕНДЕР"

Номер лота: 1

Організатор аукціону: Красноградська міська рада

Статус електронного аукціону: Аукціон відбувся / Один учасник

Дата та час початку електронного аукціону: 14.01.2022 12:40:00

Найменування активів (майна)/права лота (склад лота): Частина коридору №2 нежитлового
приміщення першого поверху адміністративної будівлі, загальною площею 2.0 м.кв., що знаходиться за
адресою: Харківська обл., м. Красноград, вул. Горького, 82.

1. Частина коридору №2 нежитлового приміщення першого поверху адміністративної будівлі,
загальною площею 2,0 кв.м., за адресою: Харківська обл., м. Красноград, вул. Горького, 82.
Об'єкт розташовано в будівлі, що має підключення до електропостачання, водопостачання та
водовідведення, теплопостачання.

Стартовий розмір орендної плати: 73.10 грн.коп. без ПДВ

Фінальна орендна плата на місяць: 75.00 грн.коп. без ПДВ

Крок аукціону: 0.73 грн.коп.

Розмір гарантійного внеску: 3000.00 грн.коп.

Розмір реєстраційного внеску: 600.00 грн.коп.

Учасники електронного аукціону:

1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ЛІБЕРТІ
ФІНАНС", ЄДРПОУ: 39806926

Закриті цінові пропозиції учасників:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ЛІБЕРТІ ФІНАНС"

75.00
грн.коп.

04.01.2022
15:19:17

Переможець електронного аукціону (учасник, що подав єдину заяву): ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ЛІБЕРТІ ФІНАНС", ЄДРПОУ:
39806926



Реквізити організатора для перерахування оператором реєстраційного внеску:
1. Назва банку: казначейство (ЕАП). Одержувач ГУК Харківська обл./МТГ Красноград/24060300
2. ЄДРПОУ: 37874947
3. Міжнародний номер банківського рахунку IBAN: UA418999980314030544000020611

Реквізити організатора для перерахування оператором гарантійного внеску:
1. Назва банку: казначейство (ЕАП). Одержувач ГУК Харківська обл./МТГ Красноград/24060300
2. ЄДРПОУ: 37874947
3. Міжнародний номер банківського рахунку IBAN: UA418999980314030544000020611

Винагорода оператора, через електронний майданчик якого подано переможну пропозицію: 54.00
грн.коп. (п'ятдесят чотири гривнi 00 копiйок), у т.ч. ПДВ 9.00 грн.коп.

Сума, що підлягає перерахуванню переможцю електронного аукціону від оператора, через
електронний майданчик якого подано найвищу цінову пропозицію: 2946.00 грн.коп. (двi тисячi
дев'ятсот сорок шiсть гривень 00 копiйок)

Сума (орендна плата), яка підлягає сплаті переможцем електронного аукціону на місяць: 75.00
грн.коп. (сімдесят п'ять гривень 00 копійок) без ПДВ

Протокол електронного аукціону сформовано: 13.01.2022 20:00:04

Переможець електронного аукціону (учасник, що подав єдину заяву / чинний орендар, який реалізує своє переважне право на продовження
договору оренди) зобов'язується:

· підписати в (4) чотирьох оригінальних примірниках протокол електронного аукціону у строки передбачені Порядком передачі в
оренду державного та комунального майна, затвердженим постановою КМУ від 03.06.2020 №483 (далі - Порядком), або іншим
нормативно-правовим актом та направити його на підписання оператору, через який таким переможцем електронного аукціону
подано найвищу цінову пропозицію.

· провести розрахунок відповідно до договору та Порядку, та підписати договір у строки передбачені Порядком або іншим
нормативно-правовим актом.

Переможець електронного аукціону (учасник, що подав єдину заяву): ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ЛІБЕРТІ ФІНАНС", ЄДРПОУ:
39806926

_______________
(посада)

_______________
(підпис, М.П.)

_______________
(П.І.Б.)

_______________
(Дата підпису)

Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано цінову пропозицію
переможця аукціону: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Е-ТЕНДЕР"

Заступник директора                                             А.В. Каневська
_______________

(посада)
_______________

(підпис, М.П.)
_______________

(П.І.Б.)
_______________

(Дата підпису)

Найменування організатора: Красноградська міська рада

_______________
(посада)

_______________
(підпис, М.П.)

_______________
(П.І.Б.)

_______________
(Дата підпису)


