
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням орендодавця: 

Рожнятівська селищна рада 
від№

ПРОТОКОЛ ПРОВЕДЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО 
АУКЦІОНУ MUA-PS-2021-03-25-000026-2

Найменування оператора, через електронний майданчик якого було заведено інформацію про лот в 
ETC: ТОВ «Держзакупівлі.Онлайн»

Найменуванню оператора, через електронний майданчик якого надано найвищу цінову пропозицію 
(подано заяву від одного учасника): Товарна біржа "Товарно-сировинна біржа "Галконтракт"

Номер лоту: 4

Організатор аукціону: Рожнятівська селищна рада

Статус електронного аукціону: Один учасник

Дата та час початку електронного аукціону: не вказано

Дата та час завершення електронного аукціону: не вказано

Найменування активів (майна)/права лоту (склад лоту): Продовження договору оренди індивідуально 
визначеного (нерухомого) майна, що належить до комунальної власності Рожнятівської територіальної 
громади, від 16.04.2018 року № 15, частини підвального приміщення площею 66,6 м кв. адміністративної 
будівлі за адресою: Івано-Франківська область смт. Рожнятів вул. Шкільнаї

аукціон з оренди майна

Стартовий розмір орендної плати: 1 360.73 ГРН без ПДВ

Ціна реалізації/орендна плата на місяць: 1 360.73 ГРН без ПДВ

Крок аукціону: 13.61 ГРН

Розмір гарантійного внеску: 680.36 ГРН

Учасники електронного аукціону:

1. (чинний орендар, який має право на реалізацію переважного права на продовження 
договору оренди): Фізична особа-підприємець Стасюк Михайло Іванович, код РНОКПП: 
1989404632

Переможець електронного аукціону (чинний орендар, який має право на реалізацію переважного 
права на продовження договору оренди): Фізична особа-підприємець Стасюк Михайло Іванович, код 
РНОКПП: 1989404632

Реквізити організатора для сплати коштів/орендної плати за активи (майно)/право, перерахування 
оператором внесків:
Одержувач:
Рожнятівська селищна рада Івано-Франківської області z
Рахунок UA 218201720355129020000032101 банк одержувача: Держказнач^Йська служба м.
Київ, , і,

Для проведення переможцями аукціонів розрахунків за орендовані об’єкти. Jоб’єкти.



Рожнятівська селищна ТГ Головне управління казначейства в Івано-Франківській області/ТГ 
Рожнятів код платежу 22080402
р/р UA 648999980334199850000009658
«надходження від орендної плати»

код за ЄДРПОУ: 04355125 МФО 820172

Реєстраційний внесок, який стягується з кожного учасника в електронному аукціоні: 
600,00 (Шістсот гривень 00 копійок)

Винагорода оператора, через електронний майданчик якого подано пропозицію чинним орендарем, 
який реалізує своє переважне право на продовження договору оренди,:

587,84 (П'ятсот вісімдесят сім гривень 84 копійки)

Сума, що підлягає перерахуванню чинному орендарю, який реалізує своє переважне право на 
продовження договору оренди від оператора, через електронний майданчик якого ним подано 
цінову пропозицію:

92,53 (Дев'яносто дві гривні 53 копійки)

Сума, яка підлягає сплаті чцнним орендарем, який реалізує своє переважне право на продовження 
договору оренди, яку необхідно сплачувати щомісячно (у випадку оренди):

1 360,73 (Одна тисяча триста шістдесят гривень 73 копійки) без ПДВ
¥

Протокол електронного аукціону сформовано: 13.04.2021 20:02:20

Переможець електронного аукціону (учасник, що подав єдину заяву) зобов'язується:
- підписати в (3) трьох оригінальних примірниках протокол електронного аукціону у строки передбачені цим Регламентом або іншим нормативно- 
правовим актом та направити його на підписання оператору, через який таким переможцем електронного аукціону (учасником) подано найвищу 
цінову пропозицію.
- провести розрахунок відповідно до договору та Регламенту (іншого нормативно-правового акту), та підписати договір у строки передбачені цим 
Регламентом або іншим нормативно-правовим актом.
Переможець електронного аукціону (чинний орендар, який має право на реалізацію переважного 
права на продовження договору оренди): Фізична особа-підприємець Стасюк Михайло Іванович, код 
РНОКПП: 1989404632

(посада)

М.І. Стасюк

(П.І.Б.)
/6 ■ d'QjpL//?
(Дата підпису)

Оператор, через електронний майданчик якого надано цінову пропозицію: Товарна біржа "Товарно-
сировинна біржа "Галконтракт", код ЄДРПОУ:35359891

(посада)

Президент-виконавчий 
директор 
ТБ «ТСБ «Галконтра єва

ПОУ: 04355125

(підпис, М.П.

Найменування організатора: Рожнятівбька селищна рада, ко

Селищний голова

(посада) (П.І.Б.)

В. Я. Рибчак

/99<f. ЛСЩь
(Дата підпису)

(Дата підпису)
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