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Додаток  

до рішення МВК №________  

від “____”________ 2019р., п.____ 

 
 

 

Згідно з вимогами ISO 9001 

Введено в дію з 26.12.2018 року 

Версія 01 

Змінено сторінок 00/00 

Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради 
 

ПРОТОКОЛ № 20/КК-18 від 26.12.2018 року 
засідання конкурсної комісії (далі - конкурсна комісія) по визначенню переможця 

комерційного конкурсу на право укладення договору оренди частини нежитлового 

приміщення площею 3,0 кв. м, розташованого на першому поверсі в                        

будівлі КНП «Центр первинної медичної і консультативно-діагностичної                          

допомоги Івано-Франківської міської ради» за адресою: вул. Чорновола, 59А у                                       

м. Івано-Франківську.  

 

Оригінал: Департамент комунальних ресурсів Івано-Франківської міської ради 

   
 

Дата проведення конкурсу: 26 грудня 2018 року, згідно публікації в газеті "Західний кур’єр" від 
29.11.18 № 48 (1673) про проведення комерційного конкурсу на право укладення договорів оренди 

об’єктів комунальної власності територіальної громади м. Івано-Франківська. 
 

 

Місце проведення: м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського, 21  
 

 

Орендодавець: Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради 
Об’єкт оренди: частина нежитлового приміщення площею 3,0 кв. м, розташованого на 

першому поверсі в будівлі КНП «Центр первинної медичної і консультативно-діагностичної 

допомоги Івано-Франківської міської ради» за адресою: вул. Чорновола, 59А у                               
м. Івано-Франківську. 
 

Конкурсна комісія присутня в складі: 
 

М. Вітенко – голова конкурсної комісії 

І. Гриненько - заступник голови комісії 

М. Волосянко  –  секретар комісії 
А. Кизим  

 

О. Пілка 

Ю. Шуляк 
Л. Вінтоняк 

 

Відсутні: С. Гаєвський 
 

 

Початковий розмір орендної плати за базовий місяць жовтень 2018 р.: 480,00 грн. з врахуванням ПДВ. 

Сума застави за участь у конкурсі, яку вносять претенденти: 2 880,0 грн. з врахуванням ПДВ. 

 

Умови конкурсу: 
1. Термін, на який буде укладатися договір оренди: 2 роки 11 місяців з дня затвердження цього 

протоколу виконавчим комітетом міської ради. 

2. Орендар має право використовувати об'єкт оренди для розміщення платіжного терміналу. 

3. Вартість об'єкта оренди згідно зі звітом про незалежну оцінку без ПДВ на 30.09.2018р. становить 

31 450,0 грн. 

4. Переможець конкурсу зобов'язаний: 

а) підписати протокол засідання конкурсної комісії у день проведення конкурсу; 
б) в 10-денний термін з дня затвердження виконавчим комітетом міської ради протоколу засідання 

конкурсної комісії укласти з орендодавцем договір оренди об'єкта оренди з врахуванням результатів 

конкурсу, викладених в протоколі засідання конкурсної комісії; 

в) своєчасно сплачувати за об'єкт оренди орендну плату, визначену за результатами конкурсу, розмір 

якої щомісячно буде коригуватися на офіційно встановлений індекс інфляції; 

г) своєчасно та в повному обсязі вносити плату за надані підприємствами і установами міста 

комунальні послуги; 

д) компенсувати витрати, пов'язані з проведенням незалежної оцінки об'єкта оренди; 

е) укласти угоду про співпрацю з КНП «Центр первинної медичної і консультативно-діагностичної 

допомоги Івано-Франківської міської ради» протягом 20-ти днів з дня укладення договору оренди.  
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5. Переможцем конкурсу буде визначено учасника, який запропонує найвищий розмір орендної плати 

при обов'язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу. 

6. Учасниками конкурсу можуть бути юридичні та фізичні особи-підприємці, які сплатили заставу за 
участь в конкурсі по конкретному об'єкту оренди. Застава за участь в конкурсі перераховується на 

розрахунковий рахунок управління державної казначейської служби України у м. Івано-Франківську 

Івано-Франківської області № 34223999009002 в Казначейство України, МФО 899998, код ЄДРПОУ 

37952250. Внесена застава за участь у конкурсі зараховується переможцеві конкурсу в рахунок майбутніх 

платежів за об'єкт оренди, а учасникам конкурсу, які не стали переможцями, ця застава повертається. 

7. Переможцеві конкурсу, який не підпише протокол засідання конкурсної комісії або не укладе 

договір оренди об'єкта оренди в терміни, встановлені умовами конкурсу, застава за участь в конкурсі не 

повертається. Такий учасник конкурсу втрачає право на укладення договору оренди об'єкта оренди, а 

відповідний вказаний об'єкт оренди буде повторно виставлено на конкурс.  

Кількість учасників конкурсу: 2 (два). 

 

Відомості про учасників конкурсу 
 

№ п/п 

Реєстраційний 

номер заяви на 

участь у 

комерційному 

конкурсі 

 

Номер, під 

яким заявник 

бере участь у 

комерційному 

конкурсі 

Юридична особа, яка 

подала заяву на участь у 

комерційному конкурсі 

Домашня адреса та № державної 

реєстрації юридичної особи; 

банківські реквізити заявника 

1 

№ДКР-010/18-

КК 

від 11.12.18 

1 
Фізична особа-

підприємець 
 

2 

№ДКР-014/18-

КК 

від 17.12.18 

2 

ПАТ КБ 

"ПРИВАТБАНК" 

 

уповноважена особа - 

Леськів Андрій 

Васильович 

Виписка з Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб та фізичних 

осіб – підприємців –  

Дата та номер запису 27.01.2005 р.  

1 224 120 0000 006727 

01001, м. Київ, 

Печерський район, 

вул. Грушевського, 1Д 

Банківські реквізити:  
ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"  

ЄДРПОУ 14360570 

МФО 336677 

Поточний рахунок  
№ 35005820303402 

 

 

Початковий розмір орендної плати становить 480,0  грн. з врахуванням ПДВ. 

 

ПРОПОЗИЦІЇ УЧАСНИКІВ КОНКУРСУ 
 

№ 

п/п 

Номер, під яким заявник  

бере участь у конкурсі 

Пропозиції щодо розміру орендної плати  

з врахуванням ПДВ, грн. 

1 1,2 480 

2 1,2 528 

3 1,2 581 

4 1,2 639 

5 1,2 703 

6 2 773 
 

 

Рішення комісії: 
 

І. Визнати переможцем комерційного конкурсу Акціонерне товариство комерційний банк 

«ПриватБанк», яке зобов’язується сплачувати місячний розмір орендної плати в сумі  773,0 грн. (сімсот 

сімдесят три гривні 00 коп.) з врахуванням ПДВ. Місячний розмір орендної плати буде коригуватися з 
врахуванням офіційно встановленого індексу інфляції. 

Розмір орендної плати визначений за результатами комерційного конкурсу не може бути 

зменшений. 

ІІ. Умови договору оренди, які зобов’язаний виконувати переможець конкурсу: 
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1. Об'єкт здається в оренду на 2 роки 11 місяців з дня затвердження виконавчим комітетом Івано-

Франківської міської ради цього протоколу.  

2. Орендар має право використовувати об'єкт оренди для розміщення платіжного терміналу. 

3. Переможець конкурсу зобов'язаний: 

а) підписати протокол засідання конкурсної комісії у день проведення конкурсу; 

б) в 10-денний термін з дня затвердження виконавчим комітетом міської ради протоколу засідання 

конкурсної комісії укласти з орендодавцем договір оренди об'єкта оренди з врахуванням результатів 

конкурсу, викладених в протоколі засідання конкурсної комісії; 

в) своєчасно сплачувати за об'єкт оренди орендну плату, визначену за результатами конкурсу, розмір 

якої щомісячно буде коригуватися на офіційно встановлений індекс інфляції; 

г) своєчасно та в повному обсязі вносити плату за надані підприємствами і установами міста комунальні 

послуги; 

д) компенсувати витрати, пов'язані з проведенням незалежної оцінки об'єкта оренди; 

е) укласти угоду про співпрацю з КНП «Центр первинної медичної і консультативно-діагностичної 
допомоги Івано-Франківської міської ради» протягом 20-ти днів з дня укладення договору оренди.   

4. Застава за участь у конкурсі, внесена переможцем конкурсу, який укладе договір оренди, 

зараховується йому як перший внесок в рахунок орендної плати, яку він повинен буде сплачувати згідно з 

умовами договору оренди.  

5. Переможцеві конкурсу, який не підпише протокол засідання конкурсної комісії або не укладе договір 

оренди об'єкта оренди в терміни, встановлені умовами конкурсу, застава за участь в конкурсі не 

повертається. Такий учасник конкурсу втрачає право на укладення договору оренди об'єкта оренди, а 

вказаний об'єкт оренди буде повторно виставлено на конкурс.  
 

 

Результати  голосування: 

За – 7 

Проти – 0 
Утримались – 0 

 

ПІДПИСИ:  

 

 

 

Переможець комерційного 

конкурсу:          АТ КБ «ПриватБанк» 

 

 

 

Голова конкурсної комісії                 Вітенко Микола Іванович 

 

 

 

Секретар конкурсної комісії       Волосянко Марія Василівна 
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