
Красноградська міська рада

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

09 лютого 2022 року Красноград №18

Про затвердження протоколу
про результати електронного
аукціону з оренди майна комунальної
 власності Красноградської територіальної
громади № LLE001-UA-20220113-60928

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 03.02.2022 № LLE001-UA-
20220113-60928 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 – нежитлового приміщення (№340) третього поверху будівлі готелю
«Ювілейний», загальною площею 14,3 м. кв., що знаходиться за адресою:
Харківська область, Красноградський район, місто Красноград, вул.
Бєльовська, 90 № LLE001-UA-20220113-60928, наданий оператором
електронного майданчика – Товариством з обмеженою відповідальністю «Е-
Тендер» (Додається).

2. Забезпечити опублікування протягом 10 робочих днів протоколу про
результати електронного аукціону від 03.02.2022 № LLE001-UA-20220113-
60928 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 Бацагулою Валентиною Василівною, код ЄДРПОУ 2376110367.

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-20220113-60928
Найменування оператора, через електронниймайданчикякогобуло заведено інформацію про лот
в ЕТС: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Е-ТЕНДЕР"

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

Номер лота: 1

Організатор аукціону: Красноградськаміська рада

Статус електронного аукціону: Аукціон відбувся / Один учасник

Дата та час початку електронногоаукціону: 03.02.2022 12:40:00

Найменуванняактивів (майна)/права лота (склад лота): Нежитловеприміщеннятретього поверху
будівліготелю "Ювілейний"

1. Об’єкторенди – нежитлове приміщення (№340) третього поверху будівлі готелю «Ювілейний»,
загальною площею 14,3 м. кв., що знаходиться за адресою: Харківська область,
Красноградський район, місто Красноград, вул. Бєльовська, 90. Включений до Переліку I типу,
затвердженого рішенням виконавчого комітету Красноградської міської ради від 11 січня 2022
року № 7. Вхід в приміщення з загального коридору на поверсі. Стіни, фундамент, перекриття
в задовільному стані. Внутрішні мережі – в наявності (електропостачання, водопостачання,
водовідведення, теплопостачання).

Стартовий розмір орендної плати: 771.82 грн.коп. без ПДВ

Фінальна орендна плата на місяць: 780.00грн.коп. без ПДВ

Крок аукціону: 7.72 грн.коп.

Розмір гарантійного внеску: 3250.00 грн.коп.

Розмір реєстраційного внеску: 650.00 грн.коп.

Учасники електронногоаукціону:
1. Бацагула Валентина Василівна, ІПН/РНОКПП: 2376110367

Закриті цінові пропозиції учасників:
Бацагула Валентина Василівна 780.00 грн.коп. 19.01.2022 13:52:43

Переможець електронного аукціону (учасник, що подав єдину заяву): Бацагула Валентина
Василівна, ІПН/РНОКПП: 2376110367

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 банківськогорахунку IBAN: UA418999980314030544000020611

Винагорода оператора, через електронний майданчик якого подано переможну
пропозицію: 561.60 грн.коп. (п'ятсотшiстдесят одна гривня 60 копiйок), у т.ч. ПДВ 93.60 грн.коп.

Сума, що підлягає перерахуванню переможцю електронного аукціону від оператора, через
електронний майданчик якого подано найвищу цінову пропозицію: 2688.40 грн.коп. (двi тисячi
шiстсот вiсiмдесят вiсiм гривень 40 копiйок)

Сума (орендна плата), яка підлягає сплаті переможцем електронного аукціону
на місяць:780.00грн.коп. (сімсот вісімдесят гривень 00 копійок) без ПДВ

Протокол електронного аукціону сформовано: 02.02.2022 20:00:05

Переможецьелектронногоаукціону (учасник, що подав єдинузаяву / чиннийорендар, якийреалізуєсвоєпереважне право на продовження договору
оренди) зобов'язується:

· підписати в (4) чотирьохоригінальнихпримірниках протокол електронногоаукціону у строки передбачені Порядком передачі в оренду
державного та комунального майна, затвердженимпостановою КМУ від 03.06.2020 №483 (далі - Порядком), абоіншим
нормативно-правовим актом та направитийого на підписання оператору, через який таким переможцемелектронногоаукціону
подано найвищуціновупропозицію.

· провести розрахуноквідповідно до договору та Порядку, та підписатидоговір у строки передбачені Порядком абоіншим
нормативно-правовим актом.

Переможець електронного аукціону (учасник, що подав єдину заяву): Бацагула Валентина
Василівна, ІПН/РНОКПП: 2376110367

В.В. Бацагула

_______________
(посада)

_______________
(підпис, М.П.)

_______________
(П.І.Б.)

_______________
(Дата підпису)

Найменування оператора, через
електронниймайданчикякогонаданоціновупропозиціюпереможцяаукціону: ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Е-ТЕНДЕР"

Заступник директора                                             А.В. Каневська

_______________
(посада)

_______________
(підпис, М.П.)

_______________
(П.І.Б.)

_______________
(Дата підпису)

Найменуванняорганізатора: Красноградськаміська рада

Міський голова С.М. Кривенко

_______________
(посада)

_______________
(підпис, М.П.)

_______________
(П.І.Б.)

_______________
(Дата підпису)


