
Проект рішення виконкому 

 

 

Від 06.03.2023                                                                                         № 49 

 

 

 

 

Про затвердження протоколу  

про результати електронного аукціону  

з оренди нерухомого майна  

 

 

 

Розглянувши протокол електронного аукціону № LLE001-UA-20230221-72728 від 

02.03.2023, відповідно до рішень міської ради 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», 08.12.2022 № 03/41-22 «Про затвердження Порядку передачі в оренду 

комунального майна Бурштинської міської територіальної громади та забезпечення відносин у 

сфері оренди майна комунальної власності» та рішення виконавчого комітету від 30.12.2022 № 

328 «Про затвердження умов оренди майна та оголошень про передачу майна в оренду на 

аукціоні», керуючись Порядком передачі в оренду державного та комунального майна, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.2020 №483, постановою 

Кабінету Міністрів України від 27.05.2022 № 634 «Про особливості оренди державного та 

комунального майна у період воєнного стану», Законами України «Про місцеве самоврядування 

в Україні» та «Про оренду державного та комунального майна», виконавчий комітет міської 

ради вирішив: 

 

1. Затвердити протокол електронного аукціону № LLE001-UA-20230221-72728 від 

02.03.2023, сформований оператором електронного майданчика – ТОВАРИСТВОМ З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СМАРТТЕНДЕР», з оренди частини нежитлового 

приміщення № 23 Клубу з залом на 800 місць, що знаходиться за адресою: вул. Міцкевича, 47, 

м. Бурштин, Івано-Франківський р-н, Івано-Франківська обл., загальною площею 148,65 кв. м, з 

орендною платою за місяць – 4000,00 грн. (чотири тисячі грн. 00 коп.) без ПДВ (додається). 

2.  Опублікувати в електронній торговій системі протокол електронного аукціону № 

LLE001-UA-20230221-72728 від 02.03.2023 відповідно до вимог чинного законодавства 

України. 

3. Міському голові укласти договір оренди нерухомого майна з переможцем 

електронного аукціону: ФОП Гнатюк Марко Володимирович, ІПН/РНОКПП (ФОП): 

3760709759, 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 

з питань діяльності виконавчих органів Івана Драгуна. 

 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                       Василь АНДРІЄШИН 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення виконавчого комітету 

від ____________ 2023 № _____ 

 

 

ПРОТОКОЛ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ЕЛЕКТРОННОГО АУКЦІОНУ  

№ LLE001-UA-20230221-72728 

 

 

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 

«СМАРТТЕНДЕР» 

 

Номер лота: 3 

 

Організатор аукціону: БУРШТИНСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

Статус електронного аукціону: Аукціон відбувся / Один учасник 

 

Дата та час початку електронного аукціону: 03.03.2023 12:45:00 

 

Дата та час завершення електронного аукціону: - 

 

Найменування активів (майна)/права лота (склад лота): Оренда частини нежитлового 

приміщення № 23 Клубу з залом на 800 місць, що знаходиться за адресою: вул. Міцкевича, 47, 

м. Бурштин, Івано-Франківський р-н, Івано-Франківська обл., загальною площею 148,65 кв. м. 

1. Частина нежитлового приміщення, загальною площею 148,65 кв.м., знаходиться на І-му 

поверсі у вестибюлі з лівого боку від центрального входу в будівлю Клубу з залом на 800 

місць 

Стартовий розмір орендної плати: 140 грн. 99 коп., без ПДВ 

 

Фінальна орендна плата на місяць: 4 000 грн. 00 коп., без ПДВ 

 

Крок аукціону: 1 грн. 41 коп. 

 

Розмір гарантійного внеску: 3 350 грн. 00 коп., без ПДВ 

 

Розмір реєстраційного внеску: 670 грн. 00 коп., без ПДВ 

 

Учасники електронного аукціону: 
1. ФОП Гнатюк Марко Володимирович, ІПН/РНОКПП (ФОП): 3760709759 

Закриті цінові пропозиції учасників: 
ФОП Гнатюк Марко Володимирович 4 000,00 грн 24.02.2023 10:44:18 

 

Переможець електронного аукціону (учасник, що подав єдину заяву): ФОП Гнатюк Марко 

Володимирович, ІПН/РНОКПП (ФОП): 3760709759 

 

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. Номер банківського рахунку в форматі IBAN: UA728999980334189850000009626 

5. ЄДРПОУ банку: 37951998 



 

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 

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

 

Винагорода оператора, через електронний майданчик якого подано переможну 

пропозицію:  

2 880 грн. 00 коп. (дві тисячі вісімсот вісімдесят гривень 00 копійок), у т. ч. ПДВ 480 грн. 00 

коп. 

 

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

електронний майданчик якого подано найвищу цінову пропозицію:  

470 грн. 00 коп. (чотириста сімдесят гривень 00 копійок), без ПДВ 

 

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

4 000 грн. 00 коп. (чотири тисячі гривень 00 копійок), без ПДВ 

 

Протокол електронного аукціону сформовано: 02.03.2023 20:00:05 
 

Переможець електронного аукціону (учасник, що подав єдину заяву) 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): ФОП Гнатюк Марко 

Володимирович, ІПН/РНОКПП (ФОП): 3760709759 

 

 

_______________ 

(посада) 
 

_______________ 

(підпис, М.П.) 
 

_______________ 

(П.І.Б.) 
 

_______________ 

(Дата підпису) 

 

Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано цінову пропозицію 

переможця аукціону: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«СМАРТТЕНДЕР» 

 

 

_______________ 

(посада) 
 

_______________ 

(підпис, М.П.) 
 

_______________ 

(П.І.Б.) 
 

_______________ 

(Дата підпису) 

 

Найменування організатора: БУРШТИНСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

 

_______________ 

(посада) 
 

_______________ 

(підпис, М.П.) 
 

_______________ 

(П.І.Б.) 
 

_______________ 

(Дата підпису) 

 

 

 

 

 



Пояснювальна записка 

до проекту виконавчого комітету 

Бурштинської міської ради «Про затвердження протоколу  

про результати електронного аукціону з оренди нерухомого майна» 

 

1. Обгрунтування необхідності прийняття рішення. 

Даний проект рішення «Про затвердження протоколу про результати електронного 

аукціону з оренди нерухомого майна» розроблений на виконання вимог пункту 78 Порядку 

передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 03.06.2020 № 483, та пункту 12 Порядку передачі в оренду комунального 

майна Бурштинської міської територіальної громади, затвердженого рішенням Бурштинської 

міської ради 08.12.2022 № 03/41-22, якими передбачено необхідність затвердження протоколів 

про результати електронного аукціону. 

 

2. Мета прийняття проекту рішення. 

Метою даного рішення є затвердження протоколу № LLE001-UA-20230221-72728 

від 02.03.2023 з оренди частини нежитлового приміщення № 23 Клубу з залом на 800 місць, що 

знаходиться за адресою: вул. Міцкевича, 47, м. Бурштин, Івано-Франківський р-н, Івано-

Франківська обл., загальною площею 148,65 кв. м, з орендною платою за місяць – 4000,00 грн. 

(чотири тисячі грн. 00 коп.) без ПДВ (додається). 

 

3. Загальна характеристика та основні положення проекту рішення. 

Після затвердження протоколу електронного аукціону № LLE001-UA-20230221-

72728 від 02.03.2023, відбувається його оприлюднення в електронній торговій системі, що дасть 

можливість укласти договір оренди нерухомого майна з переможцем електронного аукціону: 

ФОП Гнатюк Марко Володимирович, ІПН/РНОКПП (ФОП): 3760709759, строком на 5 років. 

 

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання. 

Рішення міської ради 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», 

08.12.2022 № 03/41-22 «Про затвердження Порядку передачі в оренду комунального майна 

Бурштинської міської територіальної громади та забезпечення відносин у сфері оренди майна 

комунальної власності» та рішення виконавчого комітету від 30.12.2022 № 328 «Про 

затвердження умов оренди майна та оголошень про передачу майна в оренду на аукціоні», 

Порядок передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 03.06.2020 №483, постанова Кабінету Міністрів України від 

27.05.2022 № 634 «Про особливості оренди державного та комунального майна у період 

воєнного стану», Закони України «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про оренду 

державного та комунального майна». 

 

5. Фінансово-економічне обґрунтування.  

Реалізація рішення не потребує додаткових витрат міського бюджету. 

 

6. Доповідач: начальник відділу житлово-комунального господарства і обліку 

комунального майна Ірина Герт. 

 

 

 

Начальник відділу житлово-комунального 

господарства і обліку комунального майна                                                     Ірина ГЕРТ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підготувала: 

Начальник відділу ЖКГ і  

обліку комунального майна                                                                              І. Герт 

06.03.2023 

 

Погоджено: 

Заступник міського голови                                                                               І. Драгун 

06.03.2023 

 

Юридичний відділ 

06.03.2023 

 

Начальник загального відділу                                                                           М. Яцик 

06.03.2023 

 

Керуюча справами виконавчого комітету                                                       Н. Кицела 

06.03.2023 

 

 


