
ПРОТОКОЛ ПРОВЕДЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО АУКЦІОНУ 
№UA-PS-2021-04-27-000147-l

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): Українська універсальна біржа

Номер лоту: 32

Організатор аукціону: УПРАВЛІННЯ СПІЛЬНОЇ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ 
ГРОМАД ВІННИЦЬКОЇ 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): Оголошується аукціон на право оренди 
приміщення для використання під офіс - приміщення №220 (основною площею -17,4 кв.м), загальною 
площею 22,62 кв.м (з коефіцієнтом 1,3) розташованого в адмінбудинку (3 поверхи) за адресою: вул.
Соборна, б. 72, м.Вінниця, за результатом якого чинний договір оренди може бути продовжений з 
Вінницькою обласною організацією товариства «Знання» України, або укладений з новим орендарем. 
Приміщення №220 (основною площею -17,4 кв.м), загальною площею 22,62 кв.м (з коефіцієнтом 1,3) 
розташованого в адмінбудинку (3 поверхи) за адресою: вул. Соборна, б. 72, м.Вінниця.
Гарантійний внесок:
- 2039,47 грн з ПДВ - для чинного орендаря;
3080,84 грн з ПДВ - для інших учасників аукціону.
Додаткові умови:
1. Крім орендної плати Орендар відшкодовує Орендодавцю витрати, пов'язані зі сплатою за комунальні та 
експлуатаційні послуги, охорону будинку.
2. Орендар самостійно прибирає орендоване приміщення.
3. Ремонт під власні потреби здійснюються силами та за рахунок Орендаря.
4. Орендар повинен відповідати вимогам статті 4 Закону України «Про оренду державного та комунального 
майна».
5. Орендні канікули не передбачені.
6. Суборенда - Орендар має право на передачу майна в суборенду за погодженням уповноваженим органом 
управління майном.

Стартовий розмір орендної плати: 4 078.93 ГРН, з ПДВ

Орендна плата на місяць: 4 160.51 ГРН, з ПДВ

Крок аукціону: 40.79 ГРН, з ПДВ

Розмір гарантійного внеску: 3 080.84 ГРН

Учасники електронного аукціону:
1. КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГЕНСТВО АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ", код 

ЄДРПОУ: 42761964

Переможець електронного аукціону (учасник, що подав єдину заяву): КОМУНАЛЬНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО "АГЕНСТВО АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ"



Реквізити для перерахування операторами електронних майданчиків гарантійних та реєстраційних 
внесків потенційних орендарів в національній валюті:
Одержувач:
Управління спільної комунальної власності територіальних громад Вінницької області

• Найменування установи банку - філія Вінницького обласного управління AT
«Державний ощадний банк України» м. Вінниця
• Місцезнаходження установи банку м. Вінниця вул. Соборна, 71
Номер ранку UA913020760000000002600333560

Реєстраційний внесок, який стягується з кожного учасника в електронному аукціоні:
600 грн (шістсот гривень 00 коп), без ПДВ.

Винагорода оператора, через електронний майданчик якого подано найвищу цінову пропозицію: 
2 496,31 грн (дві тисячі чотириста дев’яносто шість грн 31 коп) з ПДВ,

Сума, що підлягає перерахуванню переможцю електронного аукціону від оператора, через 
електронний майданчик якого подано найвищу цінову пропозицію:
584,53 грн (п’ятсот вісімдесят чотири грн 53 коп), без ПДВ.

Сума, яку необхідно сплачувати на місяць (у випадку оренди):
4 160,51 грн (чотири тисячі сто шістдесят грн 51 коп) з ПДВ.

Протокол електронного аукціону сформовано: 24.05.2021 20:04:46
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: КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГЕНСТВО

Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано найвищу цінову пропозицію
(найбільшу суму орендної плати в місяць)/подано заяву від одного учасника: УКРАЇНСЬКА
УНІВЕРСАЛЬНА БІРЖА

Заступник начальника 
Відділу електронних торгів Михайленко В.В.
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