
ОГОЛОШЕННЯ  

про передачу в оренду через аукціон нерухомого майна відповідно до Переліку нерухомого державного 

майна, щодо якого прийнято рішення про передачу в оренду на аукціоні 

Ключ об'єкта RGL001-UA-20210630-43377 

Назва аукціону про передачу в оренду через аукціон такого майна: Нежитлове 

прибудоване приміщення м. Сміла, вул. Перемоги, 16, 

загальною площею 18,1 кв.м 

Повне найменування орендодавця Смілянське комунальне видавничо-поліграфічне підприємство 

"Тясмин" Черкаської обласної ради 

Адреса орендодавця 20700, Україна, Черкаська область,  

м. Сміла, вул. Перемоги, 16 

Повне найменування балансоутримувача Смілянське комунальне видавничо-поліграфічне підприємство 

"Тясмин" Черкаської обласної ради 

Код за ЄДРПОУ балансоутримувача 02469422 

Адреса балансоутримувача 20700, Україна, Черкаська область,м. Сміла, вул. Перемоги, 16 

Назва об'єкта оренди Нежитлове прибудоване приміщення 

Тип переліку Перелік першого типу 

Ринкова вартість, грн 93 300,00 

Тип об’єкта нерухоме майно 

Фотографічне зображення майна 

https://drive.google.com/file/d/1LPGvsL-

plG6_e8T5lCHvS2mDbjSNAJq2/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1TXcJnzx6uFvWkQKt_zq6ZoVK-

yiGTX8z/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1eMpKRGLvH-_tgpoCtSpLsf-

JKnXtYvz1/view?usp=sharing 

Місцезнаходження об’єкта 20700, Україна, Черкаська область,м. Сміла, вул. Перемоги, 16 

Загальна площа об’єкта, кв. м 18,1 

Корисна площа об’єкта, кв. м 18,1 

Характеристика об’єкта оренди частина будівлі 

Поверховий план об’єкта https://drive.google.com/file/d/1Hxco2FIHwd0KeOB-

oA8rn_de6yS8bEY1/view?usp=sharing 

Дата рішення орендодавця про включення 

до Переліку першого типу 

25.06.2021 

Номер рішення орендодавця про включення 

до Переліку першого типу 

219-Р 

Технічний стан об'єкта оренди та інформація про сплату комунальних послуг 

Технічний стан об'єкта оренди Задовільний 

Інформація про наявність окремих особових 

рахунків на об’єкт оренди, відкритих 

постачальниками комунальних послуг 

 

Чи приєднаний об'єкт оренди до 

електромережі? 

так 

Потужність електромережі (кВт) 10 

Ступінь потужності електромережі понад 50кВт 

Водозабезпечення є 

Каналізація є 

Газифікація немає 

Опалення (централізоване від зовнішніх 

мереж) 

немає 

Опалення (автономне) немає 
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Лічильник на тепло немає 

Вентиляція є 

Кондиціонування немає 

Телекомунікації (телефонізація) немає 

Телекомунікації (телебачення) немає 

Телекомунікації (Інтернет) немає 

Ліфт немає 

Охоронна сигналізація немає 

Пожежна сигналізація немає 

Умови та додаткові умови оренди 

Строк оренди 5 років 

Наявність рішення про включення об'єкта 

(єдиного майнового комплексу, до складу 

якого належить об'єкт) до переліку майна, 

що підлягає приватизації 

ні 

Стартова орендна плата без урахування 

ПДВ – для електронного аукціону, грн 
933,93 

Стартова орендна плата без урахування 

ПДВ – для електронного аукціону із 

зниженням стартової ціни, грн 

466,97 

Стартова орендна плата без урахування 

ПДВ – для електронного аукціону за 

методом покрокового зниження стартової 

орендної плати та подальшого подання 

цінових пропозицій, грн 

466,97 

Цільове призначення об’єкта оренди: можна 

використовувати майно за будь-яким 

призначенням або є обмеження у 

використанні 

Немає 

Обмеження щодо цільового призначення 

об’єкта оренди, встановлені відповідно до п. 

29 Порядку 

Немає 

Використання частини майна, на яке 

поширюються обмеження відповідно до 29 

п. Порядку, з метою надання супутніх 

послуг, які не можуть бути забезпечені 

безпосередньо самим закладами 

 

Об'єкт оренди може бути використаний за 

будь-яким цільовим призначенням, крім 

таких груп цільових призначень (не більше 5 

груп із переліку груп цільових призначень, 

визначених у Додатку 3 до Порядку). Групи 

цільових призначень, за якими об'єкт не 

може бути використаний, затверджується 

рішенням орендодавця як одна із 

додаткових умов оренди (інформацію про 

рішення орендодавця див. нижче)  

 

Наявність рішення про затвердження 

додаткових умов оренди 

Ні 

Тип додаткової умови оренди відповідно до 

абзаців 4-10 п. 54 Порядку 

 

Рішення орендодавця про затвердження 

додаткових умов оренди 

 



Письмова згода на передачу майна в 

суборенду відповідно до п.169 

Так, не більше 25% від орендованого майна (п. 35 Додатку 1 

до рішення Черкаської обласної ради від 04.06.2021 № 7-

6/VIII) 

Погодинне використання майна не передбачене 

Вимоги до орендаря 

Потенційний орендар повинен відповідати вимогам до особи 

орендаря, визначеним статтею 4 Закону України «Про оренду 

державного та комунального майна» 

Контактні дані (номер телефону і адреса 

електронної пошти працівника орендодавця 

(балансоутримувача) для звернень про 

ознайомлення з об’єктом оренди 

+380473357091, +380938417911, druksmila@ukr.net 

Сорокотяга Валерій Миколайович 

Інформація про аукціон та його умови 

Дата аукціону 

Дата та час проведення аукціону встановлюється електронною 

торговою системою відповідно до вимог Порядку проведення 

електронних аукціонів. 

Спосіб аукціону Електронний аукціон перший – 100% стартова ціна 

Кінцевий строк подання заяви на участь в 

аукціоні 

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні 

встановлюється електронною торговою системою для кожного 

електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19-30 до 20-

30 години дня, що передує дню проведення електронного 

аукціону 

Розмір мінімального кроку підвищення 

стартової орендної плати під час аукціону, 

грн 

9,33 

Розмір гарантійного внеску, грн 3735,72 

Розмір реєстраційного внеску, грн 600,00 

Кількість кроків аукціону за методом 

покрокового зниження стартової орендної 

плати та подальшого подання цінових 

пропозицій 

99 

Посилання на сторінку офіційного веб-сайту 

адміністратора, на якій зазначені реквізити 

рахунків операторів електронних 

майданчиків, відкритих для сплати 

потенційними орендарями гарантійних та 

реєстраційних внесків 

https://auction.e-tender.ua 

Найменування установи (банку, 

казначейства), її місцезнаходження та 

номери рахунків у національній та іноземній 

валюті, відкритих для внесення операторами 

електронних майданчиків реєстраційних 

внесків потенційних орендарів та 

проведення переможцями аукціонів 

розрахунків за орендовані об'єкти 

В національній валюті: 

Отримувач:  

Населений пункт: 

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ/М.ЧЕРКАСИ 

- Отримувач: ГУК у Черк.обл./ Черк.обл./21082400 

- Код отримувача (ЄДРПОУ): 37930566 

- Банк отримувача: Казначейство України (ел.адм.подат.) 

- Номер рахунку (IBAN): UA718999980314070593000023001 

- Код класифікації доходів бюджету: 21082400 

- Найменування кодів класифікації доходів бюджету: Кошти 

гарантійного та реєстраційного внесків, що визначені Законом 

України «Про оренду державного та комунального майна», які 

підлягають перерахуванню оператором електронного 

майданчика до відповідного бюджету 

- Наявність відомчої ознаки: «00» Без деталізації за відомчою 

ознакою. 

Період між аукціоном та аукціоном із 

зниженням стартової ціни, аукціоном із 

зниженням стартової ціни та аукціоном за 

методом покрокового зниження стартової 

20-35 календарних днів з дати оприлюднення оголошення 

електронною торговою системою про передачу майна в 

оренду 



ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій 

Єдине посилання на веб-сторінку 

адміністратора, на якій є посилання в 

алфавітному порядку на веб-сторінки 

операторів електронного майданчика, які 

мають право використовувати електронний 

майданчик і з якими адміністратор уклав 

відповідний договір 

https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-

prozorroprodazhi-cbd2 

Проєкт договору Додається до оголошення про передачу нерухомого майна в 

оренду 

https://docs.google.com/document/d/1U9RS-

f_RJK2fADFy2cNcuSQsKnzHAkJV/edit?usp=sharing&ouid=102

147160746407303550&rtpof=true&sd=true 

Інша додаткова інформація 

Чи зобов’язаний орендар компенсувати 

витрати, пов’язані з проведенням 

незалежної оцінки 

Так 

Сума компенсації витрат, пов’язаних з 

проведенням незалежної оцінки, грн 
2200,00 

Використання частини майна, на яке 

поширюються обмеження відповідно до 29 

п. Порядку, з метою надання супутніх 

послуг, які не можуть бути забезпечені 

безпосередньо самим закладом 

Без обмежень 

Чи має орендар компенсувати 

балансоутримувачу сплату земельного 

податку за користування земельною 

ділянкою, на якій розташований об'єкт 

оренди (будівля, її частина або споруда, до 

складу якої входить об'єкт оренди) 

так, балансоутримувач сплачує податок на землю 

Витрати, які зобов’язаний компенсувати 

орендар за користування земельною 

ділянкою  

Розрахунок суми податку на землю 18,1.jpg 

Час і місце проведення огляду об'єкта Робочий час за адресою місто Сміла Черкаської області, вул. 

Перемоги, 16 

Інформація про об'єкт оренди, що міститься 

в Переліку першого типу, в обсязі, 

визначеному пунктом 26 Порядку міститься 

за посиланням: 

 

https://auction.e-

tender.ua/#/registryObjectDetailes/efa04a33bd5

f4ac38cd8fb39a0705187 

ключ об'єкта RGL001-UA-20210630-43377 

Умовні скорочення: 

Закон - Закон України "Про оренду державного та комунального майна"; 

Постанова - постанова Кабінету Міністрів України від 03.06.2020 № 483 "Деякі питання оренди 

державного та комунального майна"; 

Порядок - Порядок передачі в оренду державного та комунального майна, затверджений Постановою. 

Реєстраційний внесок - сума коштів у розмірі 0,1 мінімальної заробітної плати, діючої станом на 1 січня 

поточного року, яка вноситься потенційним орендарем на відповідний рахунок оператора електронного 

майданчика за реєстрацію заяви на участь в аукціоні. 
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