
                                                                               
УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 
ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 
 

Від 26 серпня 2022 року                                                                                            № 18/37-22 

м.Бурштин 

 

Про прийняття рішення щодо наміру передачі 

майна в оренду та про внесення в Перелік першого 

типу об’єктів комунального майна Бурштинської 

міської територіальної громади для передачі 

майна в оренду на аукціоні 
 

 

Розглянувши звернення директора департаменту економічного розвитку, 

промисловості та інфраструктури Івано-Франківської обласної державної адміністрації 

Івано-Франківської обласної військової адміністрації Сергія Подошви (вих. лист № 07.1-

12/588) щодо залучення на територію Бурштинської міської територіальної громади 

підприємства легкої промисловості, з метою підтримання експлуатаційних показників 

нежитлової будівлі, яка знаходиться за адресою: вул. Шевченка, 58А, с. Старий Мартинів, 

Івано-Франківський р-н, Івано-Франківська обл., відповідно до Порядку передачі в оренду 

державного та комунального майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 03.06.2020 № 483, постанови Кабінету Міністрів України від 27.05.2022 № 634 

«Про особливості оренди державного та комунального майна у період воєнного стану», 

керуючись Законом України «Про оренду державного та комунального майна», ст. ст. 26, 

60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада  
 

вирішила: 
 

1. Передати в оренду з проведенням аукціону нерухоме майно, а саме: нежитлову 

будівлю, яка знаходиться за адресою: вул. Шевченка, 58А, с. Старий Мартинів, Івано-

Франківський р-н, Івано-Франківська обл., загальною площею 1326,1 кв. м.; 

2. Внести в Перелік першого типу об’єктів комунального майна Бурштинської 

міської територіальної громади для передачі майна в оренду на аукціоні нерухоме майно, а 

саме: нежитлову будівлю, яка знаходиться за адресою: вул. Шевченка, 58А, с. Старий 

Мартинів, Івано-Франківський р-н, Івано-Франківська обл., загальною площею 1326,1 кв. 

м.; 

3. Затвердити текст оголошення про передачу майна в оренду на аукціоні 

(додається). 

4. Координацію за виконанням даного рішення покласти на відділ житлово-

комунального господарства і обліку комунального майна (Ірина Герт). 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Івана 

Драгуна та голову постійної депутатської комісії з питань комунальної власності, житлово-

комунального господарства, енергозбереження та транспорту Андрія Савчака. 

 

 

Міський голова                                                                   Василь АНДРІЄШИН 



                                                                                                             ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                                             рішення міської ради  

                                                                                                             від 26.08.2022 № 18/37-22 

 

 

ОГОЛОШЕННЯ 

оголошення про передачу майна в оренду на аукціоні: 

 

Нежитлова будівля, яка знаходиться за адресою: вул. Шевченка, 58А, с. Старий 

Мартинів, Івано-Франківський р-н, Івано-Франківська обл., загальною площею 

1326,1  кв. м. 
 

Інформація про об’єкт оренди Нежитлова будівля, яка знаходиться за адресою: вул. 

Шевченка, 58А, с. Старий Мартинів, Івано-

Франківський р-н, Івано-Франківська обл., загальною 

площею 1326,1  кв. м. 

Тип переліку Перелік першого типу 

Повне найменування та адреса 

орендодавця 

 

Бурштинська міська рада, 77111, м. Бурштин, вул. 

С.Стрільців,4, Івано-Франківський район, Івано-

Франківська область, код ЄДРПОУ 04357466, тел. 

(03438)4-49-36 тел/факс (03438)4-62-60,  

е-mail:br –mrada@ukr.net 

Повне найменування та адреса 

балансоутримувача 

 

Бурштинська міська рада, 77111, м. Бурштин, вул. 

С.Стрільців,4, Івано-Франківський район, Івано-

Франківська область, код ЄДРПОУ 04357466, тел. 

(03438)4-49-36 тел/факс (03438)4-62-60,  

е-mail:br –mrada@ukr.net 

Стартова орендна плата для 

електронного аукціону 

 1326,10 грн. без ПДВ (1 грн. за 1 кв. м. відповідно до 

постанови Кабінету Міністрів України від 27.05.2022 

№ 634 «Про особливості оренди державного та 

комунального майна у період воєнного стану») 

Стартова орендна плата для 

повторного аукціону зі зниженням 

стартової орендної плати на 50 

відсотків 

663,05 грн. без ПДВ 

Стартова орендна плата для 

електронного аукціону за методом 

покрокового зниження стартової 

орендної плати та подальшого 

подання цінових пропозицій 

 663,05 грн. без ПДВ 

Вартість об’єкта оренди 

 

Балансова вартість об’єкта оренди відсутня 

Інформація про отримання 

погодження уповноваженого органу 

Не застосовується 

Згода на передачу майна в 

суборенду 

Без права передачі майна в суборенду 

Пропонований строк оренди 5 років 

Інформація про наявність рішень про 

проведення інвестиційного 

конкурсу або про включення 

об’єкта до переліку майна, що 

підлягає приватизації 

Рішення не приймалось 

Фотографічне зображення майна 

(відеоматеріали за наявності) 

Додається  

Тип об’єкта  Нежитлова будівля 



Місцезнаходження об’єкта вул. Шевченка, 58А, с. Старий Мартинів, Івано-

Франківський р-н, Івано-Франківська обл.. 

Загальна і корисна площа об’єкта 1326,1  кв. м 

Характеристика об’єкта оренди 

(будівлі в цілому або частини 

будівлі із зазначенням місця 

розташування об’єкта в будівлі 

(надземний, цокольний, підвальний, 

технічний або мансардний поверх, 

номер поверху або поверхів)  

Нежитлова будівля, яка знаходиться за адресою: вул. 

Шевченка, 58А, с. Старий Мартинів, Івано-

Франківський р-н, Івано-Франківська обл., загальною 

площею 1326,1 кв. м. 

Технічний стан об’єкта, інформація 

про потужність електромережі і 

забезпечення об’єкта 

комунікаціями 

Технічний стан задовільний, об’єкт оренди 

забезпечений наступними комунікаціями: 

електропостачання, газопостачання 

Поверховий план об’єкта або план 

поверху 

Додається 

Інформація про те, що об’єктом 

оренди є пам’ятка культурної 

спадщини, щойно виявлений об’єкт 

культурної спадщини чи його 

частина, та інформація про 

отримання погодження органу 

охорони культурної спадщини на 

передачу об’єкта в оренду 

Не є пам’яткою культурної спадщини 

Інформація про рішення про 

передачу пам’ятки культурної 

спадщини в довгострокову пільгову 

оренду – у разі прийняття такого 

рішення 

Рішення не приймалось 

Копія охоронного договору, - якщо 

об’єктом оренди є пам’ятка, а якщо 

об’єктом оренди є занедбана 

пам’ятка, - також копія згоди 

(дозволу) на здійснення ремонту, 

реставрації, яка дає право на 

зарахування витрат орендаря в 

рахунок орендної плати 

Не застосовується 

Якщо пропонований строк оренди 

становить більше п’яти років, 

одночасно зазначається інформація 

про стан реєстрації права власності 

держави (територіальної громади) на 

об’єкт оренди відповідно до Закону 

України «Про державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень» 

Не застосовується 

Інформація про цільове 

призначення об’єкта оренди, 

обмеження щодо використання 

майна для розміщення об’єктів 

17 категорія за цільовим призначенням об’єктів оренди: 

Розміщення суб’єктів підприємницької діяльності, які 

здійснюють іншу виробничу діяльність (згідно з 

додатком з до Порядку) 

Інформація про наявність окремих 

особових рахунків на об’єкт оренди, 

відкритих постачальниками 

комунальних послуг, або 

інформація про порядок участі 

Компенсація орендарем балансоутримувачу витрат на 

оплату комунальних послуг 



орендаря у компенсації 

балансоутримувачу витрат на оплату 

комунальних послуг – якщо об’єкт 

оренди не має окремих особових 

рахунків, відкритих для нього 

відповідними постачальниками 

комунальних послуг 

Проєкт договору оренди Застосовується примірний договір оренди державного 

майна 

Наявність згоди на здійснення 

поточного та/або капітального 

ремонту орендованого майна під час 

встановлення додаткової умови 

оренди щодо виконання конкретних 

видів ремонтних робіт (поточного 

та/або капітального ремонту), 

реконструкції або реставрації 

об’єкта оренди із зазначенням суми 

і строку 

Здійснення невід’ємних поліпшень можливо тільки у 

разі надання орендодавцем дозволу на поточний та/або 

капітальний ремонт орендованого майна 

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) пра-

цівника 

балансоутримувача/орендодавця, 

відповідального за ознайомлення 

заінтересованих осіб з об’єктом 

оренди, із зазначенням адреси, на 

яку протягом робочого часу такі 

особи можуть звертатися із заявами 

про ознайомлення з об’єктом, час і 

місце проведення огляду об’єкта 

У робочі дні від 08.00 до 12.00 та від 13.00 до 17.15, у 

п’ятницю від 08.00 до 12.00 та від 13.00 до 16.00  

Контактна особа: начальник відділу житлово-

комунального господарства і обліку комунального 

майна Герт Ірина Ігорівна 

тел. 0969506192, ел. пошта: sektor.gkh.bmr@gmail.com 

Інформація про аукціон (спосіб та 

дата) 

Кінцевий строк подання заяви  на 

участь в аукціоні 

Дата проведення аукціону 14 вересня 2022 року. Час 

проведення аукціону встановлюється електронною 

торговою системою відповідно до вимог Порядку 

проведення електронних аукціонів. 

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. 

Строк подання заяви на участь в електронному аукціоні 

за методом покрокового зниження стартової орендної 

плати та подальшого подання цінових пропозицій 

встановлюється електронною торговою системою для 

кожного електронного аукціону окремо з 16 години 15 

хвилин до 16 години 45 хвилин дня проведення 

електронного аукціону. 

Інформація про умови, на яких 

проводиться аукціон 

 

Розмір мінімального кроку підвищення стартової 

орендної плати під час аукціону 1% стартової орендної 

плати – 13,26 грн.; 

Розмір гарантійного внеску – 3250,00 грн. (у розмірі 

стартової орендної плати на два місяці. При цьому 

розмір гарантійного внеску становить не менш як 0,5 



розміру мінімальної заробітної плати, встановленого 

станом на 1 січня поточного року). 

Розмір реєстраційного внеску – 650,00 грн. (10% від 

мінімальної заробітної плати). 

Кількість кроків аукціону за 

методом покрокового зниження 

стартової орендної плати та подальшого 

подання цінових пропозицій 

99 

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 

та додаткова інформація 

Реквізити рахунків операторів ЕМ за посиланням на 

сторінку веб-сайта адміністратора 

«ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ»: 

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

prozorroprodazhi-cbd2/ 

Оператор електронного майданчика здійснює 

перерахування реєстраційного внеску на рахунок за 

такими реквізитами в національній валюті: 

Одержувач: Бурштинська міська рада, Р/р UA 

728999980334189850000009626, ГУК в Ів.-Франк. ТГ м. 

Бурштин, код ЄДРПОУ 37951998 

 

Оператор електронного майданчика здійснює 

перерахування гарантійного внеску на рахунок за 

такими реквізитами в національній валюті: Р/р UA 

728999980334189850000009626, ГУК в Ів.-Франк. ТГ м. 

Бурштин, код ЄДРПОУ 37951998 

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 

Аукціон буде проведений в електронній торговій 

системі «ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). 

Єдине посилання на веб-сторінку 

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

prozorroprodazhi-cbd2/, на якій є посилання на веб-

сторінки операторів електронного майданчика, які 

мають право використовувати електронний майданчик 

і з якими адміністратор уклав відповідний договір. 

Розмір авансового внеску дві місячні орендні плати (без ПДВ) 

Сума забезпечувального депозиту дві місячні орендні плати, але в будь-якому разі у 

розмірі не меншому, ніж розмір мінімальної заробітної 

плати станом на перше число місяця, в якому 

укладається договір 

Інша додаткова інформація, 

визначена орендодавцем 

Орендар зобов’язаний укласти договір про 

відшкодування витрат балансоутримувача на 

утримання орендованого майна та надання 

комунальних послуг орендарю 

Технічні реквізити оголошення Період між аукціоном та аукціоном із зниженням 

стартової ціни, аукціоном із зниженням стартової ціни 

та аукціоном за методом покрокового зниження 

стартової ціни та подальшого подання цінових 

пропозицій (20-35 календарних днів з дати 

оприлюднення оголошення електронною торговою 

системою про передачу майна в оренду). 

Єдине посилання на веб-сторінку 

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

prozorroprodazhi-cbd2/, на якій є посилання на веб-

сторінки операторів електронного майданчика, які 

мають право використовувати електронний майданчик 

і з якими адміністратор уклав відповідний договір. 



 


