
ПОЛОЖЕННЯ 
про проведення конкурсів на право укладення договорів 

оренди об'єктів комунальної власності територіальної 

громади міста Івано-Франківська 

 

{ Вводиться в дію рішенням міської ради від 27.04.2007 } 

{ Із змінами, внесеними згідно із рішеннями міської ради №292-ІІ від 

14.07.2011 та №625-21 від 28.02.2012 } 

 

1  ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

     1.1 Положення про проведення конкурсів на право укладення договорів 

оренди об'єктів комунальної власності територіальної громади міста Івано-

Франківська (далі - Положення) розроблено відповідно до вимог Закону 

України "Про оренду державного та комунального майна", "Положення про 

оренду об'єктів комунальної власності територіальної громади міста Івано-

Франківська", затвердженого рішенням Івано-Франківської міської ради, 

(далі - Положення про оренду), та інших нормативно-правових актів України 

з питань оренди. 

     1.2 Це Положення визначає порядок надання в оренду на конкурсних 

засадах цілісних майнових комплексів, їх структурних підрозділів, 

нежитлових будівель (споруд, приміщень) та іншого індивідуально 

визначеного майна, що належить до комунальної власності територіальної 

громади міста Івано-Франківська, і відповідно до вимог Положення про 

оренду може бути визнано об'єктом оренди  

(далі - об'єкти оренди). 

     1.3 Конкурс на право укладення договору оренди об'єкта оренди (далі - 

конкурс) - це спосіб надання в оренду об'єкта оренди, за яким право на 

укладення договору оренди об'єкта оренди отримає та юридична чи фізична 

особа, яка може бути визнана орендарем об'єкта оренди згідно з вимогами 

Положенням про оренду та у ході проведення конкурсу запропонує 

найбільший розмір орендної плати за об'єкт оренди, гарантуючи при цьому 

виконання умов конкурсу, встановлених конкурсною комісією для даного 

об'єкта оренди. 

      

2  ОБ'ЄКТИ ОРЕНДИ, 

ЯКІ МОЖУТЬ НАДАВАТИСЯ В ОРЕНДУ НА КОНКУРСНІЙ ОСНОВІ 

 

     2.1 Критерії визначення переліку об'єктів оренди, які можуть надаватися в 

оренду на конкурсній основі, передбачено Положенням про оренду. 

     2.2 Конкурс на право укладення договору оренди проводиться тільки на ті 

об'єкти, які на момент проведення конкурсу є вільними і не перебувають в 

оренді чи заставі, або щодо яких немає інших застережень, які можуть бути 

підставою для ненадання цих об'єктів в оренду на конкурсних засадах. 



       Об’єкти оренди можуть надаватися в оренду без проведення конкурсу, 

якщо до Фонду комунальної власності територіальної громади міста Івано-

Франківська (далі – Фонд комунальної власності) подано лише одну заяву і 

протягом 10 робочих днів після розміщення в установленому цим 

Положенням порядку в офіційному друкованому засобі масової інформації та 

на веб-сайті Орендодавця оголошення про намір передати майно в оренду до 

Фонду комунальної власності більше заяв не надходило. В такому випадку 

Фонд комунальної власності готує відповідний проект рішення на чергове 

засідання виконавчого комітету міської ради про укладення договору оренди 

із заявником. У разі надходження двох і більше заяв оголошується конкурс 

на право оренди у порядку, визначеному цим Положенням. 

{ Пункт 2.2  доповнено новим абзацом згідно із рішенням міської ради №625-

21 від 28.02.2012 } 

     2.3 Конкурс на право укладення договору оренди цілісного майнового 

комплексу, його структурного підрозділу проводиться за умови, що 

господарське товариство, створене членами трудового колективу цілісного 

майнового комплексу чи його структурного підрозділу, відмовиться 

придбати в оренду даний цілісний майновий комплекс чи його структурний 

підрозділ у порядку, визначеному Законом України "Про оренду державного 

та комунального майна". 

{ Пункт 2.4  виключено на підставі рішення міської ради №292-ІІ від 

14.07.2011 } 

3  УЧАСНИКИ КОНКУРСУ 

 

     3.1 Учасником конкурсу можуть бути юридичні та фізичні особи, які 

можуть бути визнані орендарями об'єктів оренди згідно з вимогами 

Положення про оренду. 

     3.2 Учасник конкурсу має право взяти участь у конкурсі кожного з 

об'єктів оренди, що виставляються на конкурс, за умови подання належним 

чином оформленої заяви на участь у конкурсі кожного з об'єктів оренди, що 

виставляються на конкурс, та пакета документів, передбачених умовами 

конкурсу даних об'єктів оренди. 

 

4  КОНКУРСНА КОМІСІЯ 

 

     4.1 Конкурсна комісія з надання в оренду на конкурсній основі об'єктів 

оренди (далі - конкурсна комісія) - це дорадчий орган виконавчого комітету 

міської ради, створений розпорядженням міського голови, на який 

покладаються завдання, передбачені п.4.2 цього Положення. 

     До складу конкурсної комісії обов'язково входять: перший заступник 

міського голови, який відає питаннями оренди об'єктів комунальної власності 

міста, голова Фонду комунальної власності, начальник відділу оренди, та 

спеціаліст Фонду комунальної власності, а також представник контрольної 

комісії міської ради з питань оренди та приватизації об'єктів комунальної 

власності, проведення тендерів та розподілу житлового фонду. До складу 



конкурсної комісії можуть також входити представники інших підрозділів 

міськвиконкому, а також представники міського управління земельних 

ресурсів та державної податкової інспекції в м.Івано-Франківську. 

{ Абзац 2 пункту 4.1 із змінами, внесеними згідно із рішенням міської ради 

№625-21 від 28.02.2012 } 

    4.1 Головою конкурсної комісії призначається перший заступник міського 

голови, який відає питаннями оренди. 

     При затверджені складу конкурсної комісії призначається також 

заступник голови конкурсної комісії та секретар. 

     Секретарем конкурсної комісії призначається спеціаліст Фонду 

комунальної власності. 

     В роботі конкурсної комісії з правом дорадчого голосу мають право брати 

участь депутати міської ради, які не є членами конкурсної комісії. 

     Керує конкурсною комісією та організовує її роботу голова конкурсної 

комісії. 

     4.2 Основними завданнями конкурсної комісії є: 

     - підготовка об'єктів оренди для надання їх в оренду на конкурсній 

основі; 

     - розробка та затвердження умов конкурсу; 

     - визначення дати, часу та місця проведення конкурсу; 

     - визначення порядку і терміну подання заяв на участь в конкурсі; 

     - забезпечення своєчасної публікації в газеті "Західний кур'єр" та інших 

засобах масової інформації оголошення про проведення конкурсу; 

     - організація і проведення конкурсу та визначення за результатами 

конкурсу переможця конкурсу; 

     - оформлення за результатами конкурсу протоколу засідання конкурсної 

комісії та, при необхідності, подання даного протоколу на затвердження 

виконавчим комітетом міської ради у порядку, визначеному регламентом 

виконавчого комітету міської ради. 

     4.3 Конкурсна комісія в процесі своєї роботи має право звертатися за 

консультаціями до експертів та фахівців з питань, що не врегульовані даним 

Положенням та чинним законодавством з питань оренди. 

     4.4 Засідання конкурсної комісії є правомочним, якщо участь у засіданні 

даної комісії бере не менше як дві третини членів конкурсної комісії від її 

загального складу. 

     4.5 Рішення конкурсної комісії приймається шляхом голосування. Рішення 

вважається прийнятим, якщо за дане рішення комісії проголосувало більше 

половини членів комісії, які брали участь у засіданні комісії, за умови, що 

засідання комісії є правомочним згідно з вимогами п.4.4 цього Положення. 

     Всі питання, що розглядаються на засіданні конкурсної комісії, та 

прийняті по даних питаннях рішення оформляються протоколом засідання 

конкурсної комісії. Оформляється такий протокол засідання конкурсної 

комісії в одному примірнику, який підписується секретарем конкурсної 

комісії та затверджується головою конкурсної комісії. Зберігається даний 

протокол засідання конкурсної комісії у Фонді комунальної власності. 



     Викладені вище вимоги щодо оформлення протоколу засідання 

конкурсної комісії не поширюються на оформлення протоколів засідання 

конкурсної комісії, які складаються за результатами конкурсу кожного 

об'єкта оренди. 

     В даному випадку протокол засідання конкурсної комісії оформляється 

окремо по кожному об'єкту оренди, який виставлявся на конкурс. 

     За результатами конкурсу протокол засідання конкурсної комісії 

оформляється у чотирьох примірниках окремо по кожному об'єкту оренди, 

який виставлявся на конкурс. У даному протоколі засідання конкурсної 

комісії зазначається наступне: 

     - дата проведення конкурсу; 

     - місце проведення конкурсу; 

     - П.І.Б. членів конкурсної комісії, які брали участь у засіданні 

конкурсної комісії; 

     - коротка характеристика об'єкта оренди, що виставлявся на конкурс; 

     - умови конкурсу, затверджені конкурсною комісією і опубліковані в 

газеті "Західний Кур'єр"; 

     - відомість про всіх учасників конкурсу, які подали заяви на участь у 

конкурсі, та учасників конкурсу, які взяли участь у конкурсі; 

     - пропозиції кожного з учасників конкурсу щодо готовності сплачувати 

орендну плату в розмірі, запропонованому ведучим конкурсу в ході 

проведення конкурсу; 

     - інформація про переможця конкурсу та кінцевий розмір орендної плати 

з врахуванням ПДВ, яку погодився сплачувати переможець конкурсу за 

результатами конкурсу, а також особливі умови договору оренди, які 

повинен буде виконувати переможець конкурсу після укладення договору 

оренди; 

     - результати голосування членів конкурсної комісії за результатами 

конкурсу. 

     Підписує протокол засідання конкурсної комісії голова та секретар 

конкурсної комісії, а також учасник конкурсу, який став переможцем 

конкурсу. 

     Всі протоколи засідання конкурсної комісії після їх підписання 

зберігаються у Фонді комунальної власності до затвердження даних 

протоколів виконавчим комітетом міської ради. 

     Після затвердження протоколів засідання конкурсної комісії виконавчим 

комітетом міської ради ці протоколи долучаються як додатки до наступних 

документів: 

     - відповідного рішення виконавчого комітету міської ради; 

     - договору оренди об'єкта оренди, який зберігається у Фонді комунальної 

власності; 

     - договору оренди об'єкта оренди, який зберігається у орендаря; 

     Один примірник протоколу засідання конкурсної комісії зберігається у 

Фонді комунальної власності в номенклатурі справ по результатах засідання 

конкурсної комісії. 



     4.6 Організаційне та технічне забезпечення роботи конкурсної комісії 

здійснює Фонд комунальної власності. 

 

5  УМОВИ КОНКУРСУ 

 

     5.1 Умови конкурсу конкретного об'єкта оренди визначаються та 

затверджуються конкурсною комісією. 

     Умовами конкурсу повинно бути передбачено наступне: 

     - термін, на який пропонується надати в оренду на конкурсній основі 

об'єкт оренди; 

{ Абзац 3 пункту 5.1 із змінами, внесеними згідно із рішенням міської ради 

№292-ІІ від 14.07.2011 } 

     - порядок і терміни сплати переможцем конкурсу орендної плати за 

об'єкт оренди; 

     - умови щодо подальшого використання об'єкта оренди, у тому числі 

щодо використання даного об'єкта оренди за цільовим призначенням; 

     - умови і терміни виконання на об'єкті оренди ремонтних робіт (при 

необхідності); 

     - умови щодо спільного використання орендарем та балансоутримувачем 

будівлі всіх інженерних мереж в будівлі, а також прилеглої до будівлі 

території, якщо об'єктом оренди є нежитлові приміщення; 

     - умови щодо підтримання орендарем в належному стані об'єкта оренди 

протягом всього терміну дії договору оренди; 

     - умови щодо дотримання орендарем екологічних норм експлуатації 

об'єкта оренди та забезпечення безпечних умов праці на об'єкті оренди; 

     -  компенсація переможцем конкурсу витрат Фонду комунальної власності 

на здійснення незалежної оцінки об'єкта оренди та рецензування звіту з 

незалежної оцінки" (у разі відсутності бюджетного фінансування цих 

витрат). 

{ Пункт 5.1 доповнено новим абзацом згідно із рішенням міської ради №292-

ІІ від 14.07.2011 } 

     Конкурсна комісія може також затвердити інші умови конкурсу по 

конкретному об'єкту оренди, виходячи із місцезнаходження даного об'єкта 

оренди та можливих варіантів щодо його подальшого використання. 

     5.2 Умови конкурсу розробляються і затверджуються конкурсною 

комісією для кожного об'єкта оренди індивідуально з врахуванням 

пропозицій, викладених в п.5.1 цього Положення. 

 

6  ОГОЛОШЕННЯ ПРО НАМІР ПЕРЕДАТИ МАЙНО В ОРЕНДУ ТА 

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ НА ПРАВО ОРЕНДИ 

{ Назва розділу змінена  рішенням міської ради №625-21 від 28.02.2012 } 

  

     6.1 Конкурс оголошується на ті об'єкти оренди, які можуть надаватися в 

оренду на конкурсній основі відповідно до вимог розділу 2 цього Положення. 



     Перелік об'єктів оренди, які пропонуються надавати в оренду на 

конкурсній основі, надається Фондом комунальної власності кожному члену 

комісії окремо. 

     Одночасно з переліком об'єктів оренди, які пропонуються надавати в 

оренду на конкурсній основі, Фонд комунальної власності подає на засідання 

конкурсної комісії пропозиції щодо умов та дати проведення конкурсу, 

кінцевий термін подання заяв на участь в конкурсі, початковий розмір 

орендної плати з ПДВ по кожному об'єкту оренди, а також суму застави, яку 

повинен внести кожний учасник конкурсу за участь в конкурсі на дані 

об'єкти оренди. 

     При поданні на засідання конкурсної комісії пропозицій щодо умов та 

термінів проведення конкурсу по конкретному об'єкту оренди, а також при 

прийнятті з даного питання відповідного рішення Фонд комунальної 

власності та конкурсна комісія повинні керуватися наступним: 

     -  оголошення про проведення конкурсу повинно бути опубліковано в 

газеті "Західний кур'єр" не пізніше, як за 15 календарних днів до дня 

проведення конкурсу; 

     - прийом заяв на участь у конкурсі завершується не пізніше, як за три дні 

до дня проведення конкурсу за умови, що хоч один із цих днів буде робочим; 

     - початковий розмір орендної плати з ПДВ по кожному об'єкту оренди 

визначається на підставі діючої Методики розрахунку і порядку 

використання плати за оренду об'єктів комунальної власності територіальної 

громади м.Івано-Франківська, затвердженої рішенням міської ради (далі - 

Методика) з урахуванням норми Закону України "Про оренду державного та 

комунального майна" в частині здійснення експертної оцінки; 

{ Абзац 7 пункту 6.1 із змінами, внесеними згідно із рішенням міської ради 

№292-ІІ від 14.07.2011 } 

     - сума застави за участь в конкурсі по кожному об'єкту оренди 

визначається виходячи із початкового розміру орендної плати з ПДВ для 

кожного об'єкта оренди, визначеного на підставі Методики, і становить 6 

початкових розмірів орендної плати з ПДВ для конкретного об'єкта оренди. 

     6.2 Рішення про розміщення в офіційних друкованих засобах масової 

інформації та на веб-сайті Орендодавця оголошення про намір передати 

майно в оренду, а також рішення про оголошення конкурсу на право оренди 

конкретного об’єкта оренди приймається на засіданні конкурсної комісії. На 

даному засіданні конкурсної комісії затверджуються також умови конкурсу, 

місце проведення конкурсу, дата та час проведення конкурсу, порядок і 

терміни приймання заяв на участь в конкурсі, порядок ознайомлення 

учасників конкурсу з об'єктом оренди.  

{ Абзац 1 пункту 6.2  із змінами, внесеними згідно із рішенням міської ради 

№625-21 від 28.02.2012 } 

 

     Порядок прийняття таких рішень конкурсною комісією, а також порядок 

оформлення та затвердження протоколів засідання конкурсної комісії з 

даного питання визначено п.4.5 цього Положення. 



     6.3 На підставі відповідного рішення конкурсної комісії Фонд 

комунальної власності готує оголошення про намір передати майно в оренду 

та (або) оголошення про проведення конкурсу на право оренди. Ці 

оголошення за підписом голови конкурсної комісії направляються Фондом 

комунальної власності для публікації в офіційний друкований засіб масової 

інформації – газету "Західний кур’єр". 

{ Абзац 1 пункту 6.3  із змінами, внесеними згідно із рішенням міської ради 

№625-21 від 28.02.2012 } 

     Оголошення про проведення конкурсу, яке друкується в газеті "Західний 

кур'єр", повинно містити наступну інформацію: 

     - назву об'єкта оренди та його адресу; 

     - площу та інші характеристики об'єкта оренди згідно з технічним 

паспортом на даний об'єкт оренди, якщо об'єктом оренди є нежитлова 

будівля (споруда, приміщення); 

     - площу земельної ділянки (при наявності інформації), закріпленої за 

об'єктом оренди, якщо об'єктом оренди є нежитлова будівля (споруда, 

приміщення); 

     - умови надання в оренду об'єкта оренди, затверджені конкурсною 

комісією; 

     - початковий розмір орендної плати з ПДВ, встановлений конкурсною 

комісією; 

     - умови ознайомлення учасників конкурсу з об'єктом оренди; 

     - кінцевий термін подання заяв на участь в конкурсі; 

     - суму застави за участь в конкурсі та порядок і терміни сплати даної 

застави; 

     - час, день та місце проведення конкурсу; 

     - адреса та номери телефонів відповідальних осіб, які займаються 

організацією конкурсу; 

     - вимоги до учасників конкурсу, які мають намір взяти участь в 

конкурсі; 

     - інші відомості (при необхідності), що випливають з умов конкурсу. 

     6.4 Оголошення про намір передати майно в оренду та (або) оголошення 

про проведення конкурсу на право оренди, яке було направлене в газету 

"Західний кур'єр", може бути також направлене в повному обсязі або 

вибірково по окремих пунктах за підписом голови Фонду комунальної 

власності чи його заступника для публікації або трансляції в інші засоби 

масової інформації. 

     6.5 Оголошення про намір передати майно в оренду та (або) оголошення 

про проведення конкурсу на право оренди в повному обсязі подається 

Фондом комунальної власності для розміщення на Веб-порталі 

територіальної громади міста Івано-Франківська. 

     6.6 Оголошення про намір передати майно в оренду та (або) оголошення 

про проведення конкурсу на право оренди в повному обсязі вивішується на 

дошку оголошення у Фонді комунальної власності. 



{ Пункти 6.4÷6.6  із змінами, внесеними згідно із рішенням міської ради 

№625-21 від 28.02.2012 } 

 

7  ПОДАННЯ ЗАЯВ НА УЧАСТЬ В КОНКУРСІ 

 

     7.1 Заяви від юридичних та фізичних осіб на участь в конкурсі 

приймаються Фондом комунальної власності. Подаються такі заяви у 

порядку та в терміни, вказані в оголошенні про проведення конкурсу та п.7.2 

цього Положення. 

     Якщо учасник конкурсу вже подавав заяву про оренду, яка стала 

підставою для оголошення конкурсу, після оголошення конкурсу він подає 

заяву на участь в конкурсі з урахуванням умов конкурсу. 

{ Пункт 7.1 доповнено новим абзацом згідно із рішенням міської ради №292-

ІІ від 14.07.2011 } 

     7.2 Для участі в конкурсі юридичні та фізичні особи (далі - учасники 

конкурсу) в терміни, вказані в оголошенні про проведення конкурсу, 

подають до Фонду комунальної власності наступні документи: 

     а) заяву на участь в конкурсі встановленої форми у двох примірниках. 

Бланк заяви на участь в конкурсі розробляється Фондом комунальної 

власності і затверджується наказом по Фонду комунальної власності. Форма 

бланку заяви на участь в конкурсі повинна відповідати формі заяви на 

надання в оренду об'єкта оренди, приведеній в додатку 1 до Положення про 

оренду; 

     б) оригінал платіжного документа про сплату застави за участь в конкурсі; 

     в) інформацію про банківські рахунки, на які буде повертатися заявникові 

застава за участь в конкурсі у випадку, передбаченому п.10.2 цього 

Положення; 

     г) зобов'язання учасника конкурсу щодо виконання умов конкурсу, у тому 

числі зобов'язання щодо сплати орендної плати, яка буде визначена за 

результатами конкурсу; 

     д) відомості про учасника конкурсу, у тому числі: 

 для учасників конкурсу, які є юридичними особами: 

     - копії установчих документів юридичної особи, нотаріально посвідчені 

або завірені підписом керівника та печаткою юридичної особи, у тому числі: 

копію свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) юридичної 

особи, копію статуту та установчого договору юридичної особи, копію 

довідки із статуправління про реєстрацію юридичної особи, копію довідки з 

державної податкової адміністрації про взяття на облік в державну податкову 

адміністрацію даної юридичної особи; 

 для учасників конкурсу, які є фізичними особами-підприємцями: 

     - копію свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) фізичної 

особи - підприємця; 

     - копію довідки з державної податкової адміністрації про взяття на облік 

в державну податкову адміністрацію даної фізичної особи - підприємця. 



 для учасників конкурсу, які є фізичними особами - не 

підприємцями: 

     - копії 1, 2 та 11 сторінок паспорта громадянина України; 

     - копію довідки з державної податкової адміністрації про присвоєння 

ідентифікаційного номера. 

     При поданні заяви на участь в конкурсі на право укладення договору 

оренди цілісного майнового комплексу або його структурного підрозділу 

учасники конкурсу додатково подають техніко-економічне обґрунтування 

щодо подальшого використання об'єкта оренди, у тому числі: обсяг ресурсів, 

які планується залучити для забезпечення нормальної роботи об'єкта оренди, 

пропозиції щодо збільшення виробництва продукції, створення нових 

робочих місць, джерела отримання сировини та матеріалів тощо. 

     7.3 Подані учасниками конкурсу заяви на участь в конкурсі реєструються 

Фондом комунальної власності в журналі реєстрації заяв на участь у 

конкурсі. Реєстрацію даних заяв здійснює секретар конкурсної комісії. 

     Фонд комунальної власності вправі відмовити учаснику конкурсу в 

реєстрації його заяви на участь у конкурсі, якщо подана учасником конкурсу 

заява та інші документи оформлені чи подані з порушенням вимог цього 

Положення, у тому числі при поданні заявником неповного пакета 

документів, передбачених даним Положенням,  а також при поданні такої 

заяви з порушенням термінів її подання. 

     Фонд комунальної власності також вправі відмовити учаснику конкурсу в 

реєстрації його заяви на участь у конкурсі, якщо в даній заяві учасник 

конкурсу не гарантуватиме виконання умов конкурсу об'єкта оренди, у тому 

числі і зобов'язань щодо сплати орендної плати, яка буде визначена за 

результатами конкурсу. 

     Про відмову в реєстрації заяви на участь в конкурсі та причини такої 

відмови Фонд комунальної власності письмово повідомляє учасника 

конкурсу, який подав дану заяву. 

     Після реєстрації заяви на участь в конкурсі одна заява повертається 

заявникові, а друга заява разом із поданим пакетом документів залишається у 

Фонді комунальної власності для подальшого опрацювання. 

     7.4 Інформація про учасників конкурсу, які подали заяви на участь в 

конкурсі конкретного об'єкта оренди, є конфіденційною до початку конкурсу 

по даному об'єкту оренди. За розголошення такої інформації винні особи 

несуть дисциплінарну чи адміністративну відповідальність. 

 

8  ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ 

 

     8.1 Перед початком проведення конкурсу по кожному об'єкту оренди, 

який виставляється на конкурс, учасники конкурсу реєструються у 

"Відомості реєстрації учасників конкурсу на право укладення договору 

оренди об'єктів комунальної власності міста". 

     В даній відомості записується наступна інформація: 

     - № п/п учасника конкурсу; 



     - вхідний номер, під яким зареєстровано заяву на участь у конкурсі в 

журналі реєстрації заяв на участь у конкурсі, та дата реєстрація даної заяви; 

     - реєстраційний номер, під яким даний учасник конкурсу бере участь у 

конкурсі; 

     - П.І.Б. уповноваженої особи, яка бере участь в конкурсі від імені даного 

учасника конкурсу; 

     Реєстрацію учасників конкурсу здійснює секретар конкурсної комісії. 

Уповноважена особа, яка реєструється для участі у конкурсі, зобов'язана 

пред'явити секретарю комісії документ, що посвідчує дану особу, та 

підписатися у відомості реєстрації учасників конкурсу. 

     Реєстрація всіх учасників конкурсу проводиться в день проведення 

конкурсу і закінчується за 15 хвилин до початку конкурсу, оголошеного 

конкурсною комісією при публікації оголошення про проведення конкурсу. 

     Відомість реєстрації учасників конкурсу підписується секретарем 

конкурсної комісії. 

     При реєстрації учасників конкурсу секретар конкурсної комісії видає 

кожному учаснику конкурсу реєстраційні номери згідно з відомістю 

реєстрації учасників конкурсу. 

     У випадку, якщо в один день проводиться конкурс по двох і більше 

об'єктах оренди, реєстраційні номери можуть видаватися учасникам 

конкурсу перед початком проведення конкурсу по конкретному об'єкту 

оренди. 

     8.2 Учасники конкурсу, які подали заяву на участь у конкурсі, але не 

зареєструвалися у відомості реєстрації учасників конкурсу у порядку, 

визначеному п.8.1 цього Положення, вважаються такими, що не взяли участь 

у конкурсі. Такі особи до участі в конкурсі не допускаються. 

     8.3 Конкурс на право укладення договору оренди конкретного об'єкта 

оренди розпочинає голова конкурсної комісії чи його заступник у випадку 

відсутності на засіданні комісії голови конкурсної комісії. Засідання 

конкурсної комісії є відкритим. В засіданні конкурсної комісії по 

конкретному об'єкту оренди беруть участь всі зареєстровані учасники 

конкурсу з моменту оголошення інформації про початок даного конкурсу. 

     Після оголошення початку конкурсу секретар конкурсної комісії інформує 

присутніх про учасників конкурсу, які подали заяви на участь в конкурсі 

конкретного об'єкта оренди, а також учасників конкурсу, які зареєструвалися 

у відомості реєстрації учасників конкурсу. 

     8.4 У випадку, якщо на участь у конкурсі на право укладення договору 

оренди конкретного об'єкта оренди зареєструвався тільки один учасник або 

на участь в конкурсі по даному об'єкту оренди не було зареєстровано 

жодного учасника, то конкурсна комісія такий конкурс не проводить і 

оголошує на даний об'єкт оренди повторний конкурс у порядку, визначеному 

розділами 5 і 6 цього Положення. В даному випадку конкурсна комісія може 

змінити умови конкурсу, в тому числі і зменшити на 10 відсотків початковий 

розмір орендної плати, який був раніше затверджений при публікації 



оголошення про проведення конкурсу на право укладення договору оренди 

даного об'єкта оренди. 

     Рішення конкурсної комісії по даному об'єкту оренди оформляється в 

протоколі засідання конкурсної комісії у порядку, визначеному п.4.5 цього 

Положення. 

     8.5 Якщо при проведенні повторного конкурсу на право укладення 

договору оренди конкретного об'єкта оренди поступила тільки одна заява на 

участь в конкурсі, то в такому випадку конкурсна комісія приймає рішення 

про надання дозволу на передачу в оренду даного об'єкта оренди тому 

учаснику конкурсу, який подав заяву на участь в конкурсі цього об'єкта 

оренди із збереженням всіх умов щодо подальшої експлуатації об'єкта 

оренди, раніше затверджених  конкурсною комісією, у тому числі і щодо 

розміру орендної плати з ПДВ, яку повинен буде сплачувати даний учасник 

конкурсу після укладення договору оренди цього об'єкта оренди. 

     Рішення конкурсної комісії з даного питання оформляється протоколом 

засідання конкурсної комісії у порядку, визначеному п.4.5 цього Положення. 

Протокол засідання конкурсної комісії повинен підписати також учасник 

конкурсу, якому пропонується надати в оренду даний об'єкт оренди. 

     8.6 Якщо при проведенні повторного конкурсу на право укладення 

договору оренди об'єкта оренди не поступило жодної заяви, конкурсна 

комісія приймає наступні рішення: 

     - рекомендує підприємству (установі, організації), на балансі якого 

перебуває даний об'єкт оренди, використати вказаний об'єкт оренди для 

потреб підприємства (установи, організації); 

     - рекомендує сесії міської ради прийняти рішення про приватизацію 

даного об'єкта оренди шляхом продажу з аукціону; 

     - приймає інші рішення щодо подальшого використання об'єкта оренди. 

     Рішення конкурсної комісії з даного питання оформляється протоколом 

засідання конкурсної комісії у порядку, визначеному п.4.5 цього Положення. 

     8.7 Конкурс на право укладення договору оренди конкретного об'єкта 

оренди проводиться за умови, що на участь в конкурсі даного об'єкта оренди 

подали заяви та зареєструвалися не менше як два учасника конкурсу. 

     Конкурс веде один із членів конкурсної, визначений конкурсною комісією 

(далі - ведучий). Розпочинає конкурс ведучий з оголошення короткої 

характеристики об'єкта оренди та умов конкурсу, а також порядку його 

проведення. 

     Конкурс проводиться в один етап і починається з оголошення ведучим 

початкового розміру орендної плати з ПДВ, встановленого конкурсною 

комісією при оголошенні конкурсу по даному об'єкту оренди. Учасники 

конкурсу повідомляють про готовність придбати в оренду даний об'єкт 

оренди із запропонованим ведучим розміром орендної плати, підносячи 

вгору табличку з реєстраційним номером. Якщо запропонований ведучим 

розмір орендної плати погоджуються сплачувати два і більше учасники 

конкурсу, то в такому випадку ведучий називає наступний розмір орендної 



плати з кроком, який не повинен бути меншим 10 відсотків від попередньо 

оголошеного розміру орендної плати. 

     Конкурс припиняється тоді, коли готовність придбати в оренду об'єкт 

оренди з запропонованим ведучим розміром орендної плати виявив тільки 

один учасник конкурсу. Даний учасник вважається переможцем конкурсу. 

     В такому випадку ведучий оголошує інформацію про переможця конкурсу 

та кінцевий розмір орендної плати з врахуванням ПДВ (розмір орендної 

плати за перший/базовий місяць оренди), яку погодився сплачувати 

переможець конкурсу. 

{ Абзац 5 пункту 8.7 із змінами, внесеними згідно із рішенням міської ради 

№292-ІІ від 14.07.2011 } 

     Рішення конкурсної комісії про визнання вищевказаного учасника 

конкурсу переможцем конкурсу даного об'єкта оренди оформляється 

протоколом засідання конкурсної комісії у порядку, визначеному п.4.5 цього 

Положення. 

     8.8 Протоколи засідання конкурсної комісії, оформлені у порядку, 

визначеному п.п.4.5, 8.5 та 8.7 цього Положення, подаються для 

затвердження на найближче засідання виконавчого комітету міської ради у 

порядку, визначеному регламентом виконавчого комітету міської ради. 

     Виконавчий комітет міської ради вправі відмовити у затверджені 

протоколу засідання конкурсної комісії по визначенню переможця конкурсу 

у випадку, якщо у виконавчого комітету міської ради будуть в наявності 

документи, якими буде доведено те, що конкурсна комісія провела конкурс з 

порушенням вимог цього Положення. В даному випадку такий об'єкт оренди 

надається в оренду на конкурсних засадах повторно у порядку, визначеному 

цим Положенням. 

     8.9 Затверджений виконавчим комітетом міської ради протокол засідання 

конкурсної комісії та відповідне рішення виконавчого комітету міської ради є 

підставою для укладення договору оренди об'єкта оренди між орендодавцем - 

виконавчим комітетом міської ради та переможцем конкурсу. 

     8.10 Після затвердження виконавчим комітетом міської ради протоколу 

засідання конкурсної комісії по визначенню переможця конкурсу на право 

укладення договору оренди об'єкта оренди Фонд комунальної власності 

організовує публікацію в газеті "Західний кур'єр" інформаційне 

повідомлення про результати конкурсу на право укладення договору оренди 

об'єкта оренди, в якому повинно бути вміщено наступну інформацію: 

     - назва та адреса об'єкта оренди; 

     - коротка характеристика об'єкта оренди; 

     - інформація про переможця конкурсу; 

     - пропозиції щодо подальшого використання об'єкта оренди, визначені за 

результатами конкурсу; 

     - початковий і кінцевий розмір орендної плати за результатами конкурсу 

(при необхідності). 

 

9  УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ ОРЕНДИ ОБ'ЄКТА ОРЕНДИ 



 

     9.1 Договір оренди об'єкта оренди укладається між виконавчим комітетом 

міської ради та переможцем конкурсу на право укладення договору оренди в 

10-денний термін з дня затвердження виконавчим комітетом міської ради 

протоколу засідання конкурсної комісії. 

     Укладається такий договір оренди у порядку, визначеному Положенням 

про оренду, з врахування цього Положення та результатів конкурсу, вказаних 

в протоколі засідання конкурсної комісії. Протокол засідання конкурсної 

комісії додається до договору оренди і вважається невід'ємною частиною 

цього договору оренди. 

     9.2 Передача в оренду об'єкта оренди переможцеві конкурсу здійснюється 

в термін та в порядку, визначених Положенням про оренду та умовами 

договору оренди даного об'єкта оренди. 

 

10  ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

     10.1 Застава, внесена переможцем конкурсу за участь в конкурсі на право 

укладення договору оренди об'єкта оренди, зараховується переможцеві 

конкурсу як перший внесок в рахунок орендної плати, яку він повинен буде 

сплачувати за об'єкт оренди згідно з умовами договору оренди. 

     10.2 Застава за участь в конкурсі на право укладення договору оренди 

об'єкта оренди, внесена учасниками конкурсу, які не стали переможцями 

конкурсу, повертається даним учасникам конкурсу Фондом комунальної 

власності протягом 5 банківських днів після підписання протоколу засідання 

конкурсної комісії по вказаному об'єкту оренди. 

     Застава за участь в конкурсі на право укладення договору оренди об'єкта 

оренди повертається також у порядку, визначеному даним пунктом, 

наступним учасникам конкурсу: 

     - учасникам конкурсу, які перерахували заставу за участь у конкурсі, але 

не взяли участь у конкурсі з причин, викладених у п.8.1 та п.8.2 цього 

Положення; 

     - учаснику конкурсу, який перерахував заставу за участь у конкурсі, але 

конкурс на право укладення договору оренди даного об'єкта оренди не 

відбувся з причин, викладених в п.8.4 цього Положення; 

     - учаснику конкурсу, який перерахував заставу за участь у конкурсі і за 

результатами конкурсу став переможцем даного конкурсу, але не отримав 

дозволу на укладення договору оренди у зв'язку з тим, що виконавчий 

комітет міської ради у порядку, визначеному п.8.8 цього Положення, не 

затвердив протокол засідання конкурсної комісії по визначенню переможця 

конкурсу по даному об'єкту оренди. 

     10.3 У випадку відмови переможця конкурсу підписати протокол 

засідання конкурсної комісії в день проведення конкурсу або відмови даного 

переможця конкурсу укласти договір оренди об'єкта оренди в 10-денний 

термін з дня затвердження виконавчим комітетом міської ради протоколу 

засідання конкурсної комісії по визначенню переможця конкурсу застава за 



участь в конкурсі такому переможцю конкурсу не повертається і підлягає 

перерахуванню в міський бюджет як компенсація за тимчасове 

невикористання об'єкта оренди та компенсація фінансових витрат 

орендодавця, пов'язаних з підготовкою і проведенням конкурсу. 

     10.4 У випадку відмови переможця конкурсу укладати договір оренди 

об'єкта оренди в 10-денний термін з дня затвердження виконавчим комітетом 

міської ради протоколу засідання конкурсною комісією по визначенню 

переможця конкурсу такий об'єкт оренди надається в оренду на конкурсних 

засадах повторно у порядку, визначеному цим Положенням. 

      

      

Секретар міської ради        Василь Бойчук 
 


