
Додаток 2 
 

до рішення виконавчого комітету  

Дергачівської міської ради 

від _________ 2022 року № ___  
 

 

ОГОЛОШЕННЯ 

проведення аукціону для передачі в оренду комунального майна – об’єкта комунальної 

власності територіальної громади Дергачівської міської ради, а саме:  

адміністративного приміщення «А-1» площею 120,10 кв.м за адресою: Харківська обл., 

м. Дергачі, вул. Незалежності, 53 

 

 

Орендодавець: Дергачівська міська рада, Код  ЄДРПОУ: 04059496. Юридична 

адреса:62300, Харківська область, м. Дергачі, пл.Перемоги, 5; Тел.:+38(05763)30115; 

e.mail:derrada@ukr.net 

Балансоутримувач: Дергачівська міська рада, Код  ЄДРПОУ: 04059496. Юридична 

адреса:62300, Харківська область, м. Дергачі, пл.Перемоги, 5; Тел.:+38(05763)30115; 

e.mail:derrada@ukr.net 

Інформація про об’єкт оренди: Об’єкт оренди – Адміністративне приміщення «А-1» площею 

120,10 кв.м. за адресою: Харківська обл., м. Дергачі, вул. Незалежності, 53. Стан приміщення 

добрий. Переоцінена вартість об’єкта оренди за незалежною оцінкою становить 239175,00 грн. 

Об’єкт оренди включений до Переліку першого типу. 

 Умови використання та цільове призначення об’єкта оренди: З правом передачі об’єкта 

оренди в суборенду. Ритуальні послуги. 

Дата проведення аукціону: через 20 днів, але не пізніше ніж через 35 днів після 

публікації в ЕТС оголошення про передачу майна в оренду. Дата та час проведення аукціону 

визначається електронною торговою системою автоматично. 

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні: встановлюється  

електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо з 19 години            

30 хвилини до 20 години 30 хвилин дня, що передує дню проведення електронного аукціону. 

Стартова орендна плата на електронному аукціоні – 2391,75 грн без ПДВ. 

Строк оренди: 5 років. 

Розмір реєстраційного внеску: 650,00 грн для всіх учасників. 

Реєстраційний внесок становить 0,1 мінімальної заробітної плати станом на 1 січня            

2022 року та сплачується у терміни та в порядку, що визначені Регламентом роботи 

електронної торгової системи ProZorro. 

Розмір гарантійного внеску: 3250,00 грн для всіх учасників. 

Гарантійний внесок сплачується у терміни та в порядку, що визначені Регламентом 

роботи електронної торгової системи ProZorro. 

Мінімальний крок електронного аукціону: 23,92 грн (1% від стартової орендної плати) 

Орендарями орендних відносин можуть бути: Потенційний орендар повинен 

відповідати вимогам, визначеним статтею 4 Закону України «Про оренду державного та 

комунального майна» 

Термін укладання договору: протягом 20 робочих днів з дня, наступного за днем 

формування протоколу про результати електронного аукціону. 

Реквізити для перерахування внесків: Особа, яка має намір взяти участь в електронному 

аукціоні, сплачує реєстраційний та гарантійний внески для набуття статусу учасника 

відповідно до укладеного договору з оператором електронного майданчика. 

Оператор електронного майданчика здійснює перерахування реєстраційного та (або) 

гарантійного внески на казначейські рахунки за такими реквізитами: 
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                                                                                           Продовження додатка 2 
 

Одержувач: р/р UA718201720355239157000025117, 

Банк отримувача: Казначейство України  

Отримувач: ГУК Харків обл/МТГ Дергачі 

Код ЄДРПОУ отримувача: 37874947; 

Додаткова інформація: Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташування. 

Організатор аукціону: Дергачівська міська рада. Телефон для довідок: +380678072867 

(921-внутрішній код відділу). 
 

 

 

Головний спеціаліст відділу  

економічного, агропромислового  

розвитку та торгівлі міської ради    Аліна ОДІНОКОВА 

 

 

 

 

 

 

 

 


