
ПРОТОКОЛ ПРОВЕДЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО АУКЦІОНУ
№UA-PS-2021-05-21-000083-2

Найменування оператора, через електронний майданчик якого було заведено інформацію про лот в ЕТС:  ТОВ «Смарттендер»

Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано найвищу цінову пропозицію (подано заяву від одного учасника):
АТ КБ "ПРИВАТБАНК"

Номер лоту: 1

Організатор аукціону: СЛОБОЖАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА ЧУГУЇВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Статус електронного аукціону: Аукціон відбувся/Один учасник

Дата та час початку електронного аукціону: не вказано

Дата та час завершення електронного аукціону: не вказано

Найменування активів (майна)/права лоту (склад лоту): аукціон на право оренди об’єкта комунальної власності, а саме: частини вбудованого

нежитлового приміщення (кім.5-12), загальною площею 2,3кв.м., за адресою: Харківська область, Чугуївський район, смт. Слобожанське, 
вул. Дружби, буд.7

Частина нежитлового приміщення (кім. 5-12), загальною площею 2,3кв.м., на I-му поверсі 2-х поверхового нежитлового будинку літ. «А-2», 
за адресою: Харківська область, Чугуївський район, смт. Слобожанське, вул. Дружби, будинок № 7

Стартовий розмір орендної плати: 7.69 ГРН без ПДВ

Орендна плата на місяць: 50.00 ГРН без ПДВ

Крок аукціону: 0.08 ГРН

Розмір гарантійного внеску: 3 000.00 ГРН

Учасники електронного аукціону:

1. АТ КБ "ПРИВАТБАНК" Харківське ГРУ, код ЄДРПОУ: 14360570

Переможець електронного аукціону (учасник, що подав єдину заяву): АТ КБ "ПРИВАТБАНК" Харківське ГРУ, код ЄДРПОУ: 14360570

Реквізити організатора для сплати орендної плати за майно:

Орендодавцю - 50% орендної плати
Отримувач: ГУК Харківської області
Рах № UA718999980334189850000020605
Банк одержувача: Казначейство України
ЄДРПОУ: 37874947
Код платежу: 22080402

Балансоутримувачу - 50% орендної плати
Отримувач: КП "Комунальник"
Рах № UA513006140000026008000009692
в АТ "Креді Агріколь Банк" 
м.Київ ЄДРПОУ: 32572536 
Свідоцтво ПДВ №27780212

Сума, яку необхідно сплачувати на місяць:

50.00 ГРН без ПДВ (п'ятдесят гривень 00 копійок без ПДВ)
заповнюється Оператором електронного майданчика, через який надано найвищу цінову пропозицію

Реквізити організатора для перерахування операторами реєстраційних внесків:

Отримувач: ГУК Харківської області
Рах № UA268999980314020544000020605
Банк одержувача: Казначейство України
ЄДРПОУ: 37874947
Код платежу: 24060300



Реєстраційний внесок, який стягується з кожного учасника в електронному аукціоні:  600.00 грн. (шістсот гривень 00 копійок)

Винагорода оператора, через електронний майданчик якого подано найвищу цінову пропозицію (подано заяву від одного учасника):

30.00 ГРН з ПДВ (тридцять гривень 00 копійок з ПДВ)
заповнюється Оператором електронного майданчика, через який надано найвищу цінову пропозицію

Сума, що підлягає перерахуванню переможцю електронного аукціону від оператора, через електронний майданчик якого 
подано найвищу цінову пропозицію:

2 970.00 ГРН (дві тисячі дев'ятсот сімдесят гривень 00 копійок)
заповнюється Оператором електронного майданчика, через який надано найвищу цінову пропозицію

Протокол електронного аукціону сформовано: 14.06.2021 20:04:02

Переможець електронного аукціону (учасник, що подав єдину заяву) зобов'язується:
- підписати в (3) трьох оригінальних примірниках протокол електронного аукціону у строки передбачені цим Регламентом або іншим нормативно-правовим актом та 
направити його на підписання оператору, через який таким переможцем електронного аукціону (учасником) подано найвищу цінову пропозицію.
- провести розрахунок відповідно до договору та Регламенту (іншого нормативно-правового акту), та підписати договір у строки передбачені цим Регламентом або іншим 
нормативно-правовим актом.

Переможець електронного аукціону (учасник, що подав єдину заяву): АТ КБ "ПРИВАТБАНК" Харківське ГРУ

. . . .

(посада) (підпис, М.П.) (П.І.Б.) (Дата підпису)

Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано найвищу цінову пропозицію (найбільшу суму орендної плати
в місяць/день/годину)/подано заяву від одного учасника: АТ КБ "ПРИВАТБАНК"

. . . .

(посада) (підпис, М.П.) (П.І.Б.) (Дата підпису)

Найменування організатора: СЛОБОЖАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА ЧУГУЇВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Слобожанський селищний голова . Діхтяр Д.М. .

(посада) (підпис, М.П.) (П.І.Б.) (Дата підпису)**

*Зазначаються тільки для осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та 
мають відмітку в паспорті.
**В аукціонах з оренди державного та комунального майна, при наявності грифу “ЗАТВЕРДЖЕНО” підпис організатора не є обов’язковим.


