
 

                                                                               
УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 
ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 
 

Від 21 жовтня 2022 року                                                                                            № 02/39-22 

м.Бурштин 

 

Про затвердження протоколу  

про результати електронного аукціону  

з оренди нерухомого майна  

 

Розглянувши протокол електронного аукціону №LLE001-UA-20221005-26172 від 

12.10.2022, відповідно до рішення міської ради від 26.08.2022 № 18/37-22 «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» та від 30.09.2022 № 09/38-22 «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», керуючись Порядком передачі в оренду державного та комунального 

майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.2020 №483, 

Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про оренду державного та 

комунального майна», міська рада 
 

вирішила: 
 

1. Затвердити протокол електронного аукціону № LLE001-UA-20221005-26172 від 

12.10.2022, сформований оператором електронного майданчика – ТОВАРИСТВОМ З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Е-ТЕНДЕР», з оренди нежитлової будівлі, яка 

знаходиться за адресою: вул. Шевченка, 58А, с. Старий Мартинів, Івано-Франківський р-н, 

Івано-Франківська обл., загальною площею 1326,1 кв. м, з орендною платою за місяць – 3 

250,00 грн. (три тисячі двісті п’ятдесят грн. 00 коп.) без ПДВ (додається). 

2.  Опублікувати в електронній торговій системі протокол електронного аукціону 

№LLE001-UA-20221005-26172 від 12.10.2022 відповідно до вимог чинного законодавства 

України. 

3. Міському голові укласти договір оренди нерухомого майна з переможцем 

електронного аукціону ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"ТЕКСТИЛЬ-ЗАХИСТ", код ЄДРПОУ 44153163, строком на 5 років. 

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

комунального господарства і обліку комунального майна (Ірина Герт). 

5. Контроль за виконанням даного 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 21.10. 2022 № 02/39-22 

 

 

ПРОТОКОЛ ЕЛЕКТРОННОГО АУКЦІОНУ № LLE001-UA-20221005-26172 

Найменування оператора, через електронний майданчик якого було заведено інформацію про лот 
в ЕТС: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СМАРТТЕНДЕР" 

 
Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано цінову пропозицію 

переможця аукціону: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Е-ТЕНДЕР" 

 
Номер лота: 1 

 
Організатор аукціону: БУРШТИНСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
Статус електронного аукціону: Аукціон відбувся / Один учасник 

 
Дата та час початку електронного аукціону: 11.10.2022 11:25:00 

 
Найменування активів (майна)/права лота (склад лота): Оренда нежитлової будівлі, яка знаходиться 

за адресою: вул. Шевченка, 58А, с. Старий Мартинів, Івано-Франківський р-н, Івано-Франківська обл. 

1. нежитлова будівля, к-сть поверхів - 2, загальна площа будівлі 1326,1 кв. м, фундамент - 

бутобетон, стіни - з/б панелі, покрівля шиферна 

Стартовий розмір орендної плати: 1 326,10 грн без ПДВ 

 
Фінальна орендна плата на місяць: 3 250,00 грн без ПДВ 

 
Крок аукціону: 13,26 грн 

 
Розмір гарантійного внеску: 3 250,00 грн 

 
Розмір реєстраційного внеску: 650,00 грн 

 
Учасники електронного аукціону: 

1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕКСТИЛЬ-ЗАХИСТ", ЄДРПОУ: 

44153163 

Закриті цінові пропозиції учасників: 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"ТЕКСТИЛЬ-ЗАХИСТ" 

3 250,00 

грн 

10.10.2022 

13:38:25 

 
Переможець електронного аукціону (учасник, що подав єдину заяву): ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕКСТИЛЬ-ЗАХИСТ", ЄДРПОУ: 44153163 

 
Реквізити організатора для перерахування оператором реєстраційного внеску: 

1. Одержувач: Бурштинська міська рада 

2. Код ЄДРПОУ або ІПН або паспорт: 04357466 

3. Назва банку: Казначейство України 

4. ЄДРПОУ банку: 37951998 

5. Номер банківського рахунку в форматі IBAN: UA728999980334189850000009626 

Реквізити організатора для перерахування оператором гарантійного внеску: 
1. Одержувач: Бурштинська міська рада 



2. Код ЄДРПОУ або ІПН або паспорт: 04357466 

3. Назва банку: Казначейство України 

4. ЄДРПОУ банку: 37951998 

Винагорода оператора, через електронний майданчик якого подано переможну пропозицію:  

2 340,00 грн (дві тисячі триста сорок гривень 00 копійок), у т.ч. ПДВ 390,00 грн 

 
Сума, що підлягає перерахуванню переможцю електронного аукціону від оператора, через 

електронний майданчик якого подано найвищу цінову пропозицію: 910,00 грн (дев'ятсот десять 

гривень 00 копійок) 

 
Сума (орендна плата), яка підлягає сплаті переможцем електронного аукціону на місяць: 3 250,00 

грн без ПДВ (три тисячі двісті п'ятдесят гривень 00 копійок без ПДВ) 

 
Протокол електронного аукціону сформовано: 10.10.2022 20:00:04 

 
Переможець електронного аукціону (учасник, що подав єдину заяву / чинний орендар, який реалізує своє переважне право на продовження 

договору оренди) зобов'язується: 

 підписати в (4) чотирьох оригінальних примірниках протокол електронного аукціону у строки передбачені Порядком передачі в оренду 

державного та комунального майна, затвердженим постановою КМУ від 03.06.2020 №483 (далі - Порядком), або іншим нормативно-

правовим актом та направити його на підписання оператору, через який таким переможцем електронного аукціону подано найвищу 
цінову пропозицію. 

 провести розрахунок відповідно до договору та Порядку, та підписати договір у строки передбачені Порядком або іншим 

нормативно-правовим актом. 

Переможець електронного аукціону (учасник, що подав єдину заяву): ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕКСТИЛЬ-ЗАХИСТ", ЄДРПОУ: 44153163 

 

 

_______________ 

(посада) 
 

_______________ 

(підпис, М.П.) 
 

_______________ 

(П.І.Б.) 
 

_______________ 

(Дата підпису) 

 
Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано цінову пропозицію 
переможця аукціону: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Е-ТЕНДЕР" 

 

 

_______________ 

(посада) 
 

_______________ 

(підпис, М.П.) 
 

_______________ 

(П.І.Б.) 
 

_______________ 

(Дата підпису) 

 
Найменування організатора: БУРШТИНСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

 

_______________ 

(посада) 
 

_______________ 

(підпис, М.П.) 
 

_______________ 

(П.І.Б.) 
 

_______________ 

(Дата підпису) 

 

 

 

 


