
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення орендодавця 
__________

від _______ № ___

ПРОТОКОЛ ЕЛЕКТРОННОГО АУКЦІОНУ № LLE001-

UA-20220907-89930

Найменування оператора, через електронний майданчик якого було заведено інформацію про 

лот в ЕТС: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Е-ТЕНДЕР"

Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано цінову пропозицію 

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

Номер лота: 1

Організатор аукціону: ПЕЧЕНІЖИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  КОЛОМИЙСЬКОГО РАЙОНУ 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Статус електронного аукціону: Аукціон відбувся / Один учасник

Дата та час початку електронного аукціону: 16.09.2022 11:55:00

Найменування активів (майна)/права лота (склад лота): Нежитлове приміщення (котельня), село 

Княждвір, вулиця Шевченка, буд. 64 (17.8 м.кв.)
1. Котельня розташована в окремому приміщенні за адресою: Івано-Франківська область, 

Коломийський район, село Княждвір, вулиця Шевченка, буд. 64 Власником даної нерухомості 
є Печеніжинська селищна рада, на підставі свідоцтва про право власності на нерухоме майно 

від 12.01.2009. Кількість поверхів - 1. Матеріал стін - цегла. Перекриття - дерево. Дах - 

металочерепиця. Підлога дерев’яна в приміщенні де чергують кочегари. В приміщенні, де 
розташовані котли - плитка. Двері і вікна металопластикові. Біля котлів - 2 водяні насоси, які 
забезпечують приміщення школи водою. Даний об’єкт нерухомості перебуває в доброму стані. 
Орендар має право за письмовою згодою балансоутримувача майна за рахунок власних коштів 
здійснювати в разі необхідності поточний та / або капітальний ремонт орендованого майна 
відповідно до положень, передбачених порядком передачі в оренду державного та 
комунального майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.2020 

№483. Постановою № 634"Про особливості оренди державного та комунального майна у 

період воєнного стану" від 27.05.2022р.

Стартовий розмір орендної плати: 17,80 грн без ПДВ

Фінальна орендна плата на місяць: 17,98 грн без ПДВ

Крок аукціону: 0,18 грн

Розмір гарантійного внеску: 3 250,00 грн

Розмір реєстраційного внеску: 650,00 грн

Учасники електронного аукціону:
1. ФОП СМЕТАНЮК ЮРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ, ІПН/РНОКПП (ФОП): 2853818870

Закриті цінові пропозиції учасників:
ФОП СМЕТАНЮК ЮРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ 17,98 грн 12.09.2022 13:29:39



Переможець електронного аукціону (учасник, що подав єдину заяву): ФОП СМЕТАНЮК ЮРІЙ 

ВАСИЛЬОВИЧ, ІПН/РНОКПП (ФОП): 2853818870

Реквізити організатора для перерахування оператором реєстраційного та гарантійного внеску:
Печеніжинська селищна рада 
Ідентифікатор одержувача (ЄДРПОУ, РНОКПП): 40157159 

Міжнародний номер банківського рахунку IBAN UA188201720314231041203093127

Винагорода оператора, через електронний майданчик якого подано переможну пропозицію: 12,95 

грн (дванадцять гривень 95 копійок), у т.ч. ПДВ 2,16 грн

Сума, що підлягає перерахуванню переможцю електронного аукціону від оператора, через 
електронний майданчик якого подано найвищу цінову пропозицію: 3 237,05 грн (три тисячі двісті 
тридцять сім гривень 05 копійок)

Сума (орендна плата), яка підлягає сплаті переможцем електронного аукціону на місяць: 17,98 

грн (сімнадцять гривень 98 копійок), без ПДВ

Протокол електронного аукціону сформовано: 15.09.2022 20:00:02

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): ФОП СМЕТАНЮК ЮРІЙ 

ВАСИЛЬОВИЧ, ІПН/РНОКПП (ФОП): 2853818870

_______________

(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: ПЕЧЕНІЖИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА ОБ'ЄДНАНОЇ 
ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ КОЛОМИЙСЬКОГО РАЙОНУ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

_______________

(посада)
_______________

(підпис, М.П.)
_______________

(П.І.Б.)
_______________

(Дата підпису)


