
 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ 
      __20.10.2021___                                                                                       № ____516____ 

м. Лиман 

Про затвердження протоколу про результати 
електронного аукціону № LLE001-UA-20210916-39541 з 
оренди частини нежитлової будівлі за адресою: 
Донецька область, Краматорський район, Лиманська 
міська територіальна громада, смт. Дробишеве, вул. 
Державна, 94   

 

Розглянувши протокол про результати електронного аукціону від 10.10.2021 
року № LLE001-UA-20210916-39541 з оренди частини нежитлової будівлі за адресою: 
Донецька область, Краматорський район, Лиманська міська територіальна громада, смт. 
Дробишеве, вул. Державна, 94, відповідно до Закону України “Про оренду державного 
та комунального майна”, постанови Кабінету Міністрів України від 03.06.2020 року № 
483 “Деякі питання оренди державного та комунального майна”, рішення Лиманської 
міської ради від 16.07.2020 року № 7/82-5584 “Про визначення представницького 
органу Лиманської об’єднаної територіальної громади”, керуючись ст.ст. 27, 40, ч. 5 
60, Закону України  “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет 
міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 
1. Затвердити Протокол про результати електронного аукціону № LLE001-UA-
20210916-39541 з оренди частини нежитлової будівлі, загальною площею 64.9 м2, за 
адресою: Донецька область, Краматорський район, Лиманська міська територіальна 
громада, смт. Дробишеве, вул. Державна, 94, згідно з яким переможцем електронного 
аукціону визнано — ТОВ “ДОБРІ ЛІКИ” із пропозицією щодо ціни оренди приміщення 
на місяць в сумі 1500,00 гривень без ПДВ.    
2. Відділу житлово-комунального господарства виконавчого комітету Лиманської 
міської ради (Удовиченко): 
2.1.забезпечити опублікування протоколу про результати електронного аукціону № 
LLE001-UA-20210916-39541 протягом 10 робочих днів з дня, наступного за днем його 
формування в електронній торговій системі 
2.2 укласти договір оренди частини нежитлової будівлі за адресою: Донецька область, 
Краматорський район, Лиманська міська територіальна громада,                       смт. 
Дробишеве, вул. Державна, 94 загальною площею 64.9 м2, що належить до 
комунальної власності Лиманської міської територіальної громади з ТОВ “ДОБРІ 
ЛІКИ”.   



2.3. забезпечити інформування Орендаря про необхідність до підписання Договору 
оренди або в день його підписання внести на рахунок виконавчого комітету 
Лиманської міської ради Донецької області р/р UA048201720314221039203098021 
банк УДКСУ м. Київ авансовий внесок з орендної плати в розмірі 3000,00 грн. (2 
місячні орендні плати) 
- на рахунок виконавчого комітету Лиманської міської ради Донецької області р/р UA 
668201720355289038001098021 банк УДКСУ м. Київ внести забезпечувальний 
депозит у розмірі 6000,00 грн. (мінімальна заробітна плата станом на перше число 
місяця, в якому укладається Договір оренди). 
3.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови 
Сироватську І.Л. 
 
 
 

Міський голова                  О. В. Журавльов  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



              
 ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення виконавчого комітету Лиманської міської 
ради 
_________№ ___________ 

 
ПРОТОКОЛ ЕЛЕКТРОННОГО АУКЦІОНУ № LLE001-UA-20210916-39541 

 
Найменування оператора, через електронний майданчик якого було заведено інформацію про лот в 
ЕТС: ТОВАРНА БІРЖА "ІННЕКС" 
 
Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано найвищу цінову пропозицію 
(подано заяву від одного учасника): ТОВ "ПОЛОНЕКС" 
 
Номер лота: 2 
 
Організатор аукціону: Виконавчий комітет Лиманської міської ради Донецької області 
 
Статус електронного аукціону: Аукціон відбувся / Один учасник 
 
Дата та час початку електронного аукціону: 11.10.2021 11:15:00 
 
Дата та час завершення електронного аукціону: не вказано 
 
Найменування активів (майна)/права лота (склад лота): Оренда частини нежитлової будівлі за 
адресою: Донецька область, Краматорський район, Лиманська міська територіальна громада, смт. 
Дробишеве, вул. Державна,94 
 
Стартова ціна лота/Стартовий розмір орендної плати: 12.19 грн. без ПДВ 
 
Ціна реалізації/орендна плата на місяць / день / годину : 1500.00 грн. без ПДВ 
 
Крок аукціону: 0.12 грн. 
 
Розмір гарантійного внеску: 7366.15 грн. 
 
Учасники електронного аукціону: 

1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДОБРІ ЛІКИ", ЄДРПОУ: 37133667 

Закриті цінові пропозиції учасників: 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДОБРІ ЛІКИ" 1500.00 грн. 08.10.2021 17:07:34 
 
Переможець електронного аукціону (учасник, що подав єдину заяву): ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДОБРІ ЛІКИ", ЄДРПОУ: 37133667 
 
 
Реквізити організатора для перерахування оператором реєстраційного внеску: 

1. Назва банку: Казначейство України (ЕАП) 

2. Міжнародний номер банківського рахунку IBAN: UA408999980314050544000005564 

3. ЄДРПОУ: 37967785 

4. МФО банку: 899998 

5. Отримувач — Донецьке ГУК/Лиманська МТГ/24060300 (інші надходження) 

Реквізити організатора для перерахування оператором гарантійного внеску (за вирахуванням 
винагороди оператора): 

1. Назва банку: Казначейство України (ЕАП) 

2. Міжнародний номер банківського рахунку IBAN: UA408999980314050544000005564 



3. ЄДРПОУ: 37967785 

4. МФО банку: 899998 

5. Отримувач — Донецьке ГУК/Лиманська МТГ/24060300 (інші надходження) 

Реквізити організатора для перерахування авансового внеску: 
1. Назва банку: УДКСУ м. Київ 

2. Міжнародний номер банківського рахунку IBAN: UA048201720314221039203098021 

3. ЄДРПОУ: 38068238 

4. МФО банку: 820172 

5. Отримувач — Виконавчий комітет Лиманської міської ради Донецької області 

Реквізити організатора для сплати забезпечувального депозиту: 
1. Назва банку: УДКСУ м. Київ 

2. Міжнародний номер банківського рахунку IBAN: UA668201720355289038001098021 

3. ЄДРПОУ: 38068238 

4. МФО банку: 820172 

5. Отримувач — Виконавчий комітет Лиманської міської ради Донецької області 

Реквізити для сплати орендних платежів: 
1. Назва банку: ДКСУ м. Київ 

2. Міжнародний номер банківського рахунку IBAN: UA048201720314221039203098021 

3. ЄДРПОУ: 38068238 

4. МФО банку: 820172 

5. Отримувач - Виконавчий комітет Лиманської міської ради Донецької області 

 
Винагорода оператора, через електронний майданчик якого подано цінову пропозицію/найбільшу 
закриту цінову пропозицію/ставку: 1 080 (одна тисяча вісімдесят) гривень 00 копійок, з ПДВ. 
 
Сума, що підлягає перерахуванню переможцю електронного аукціону від оператора, через 
електронний майданчик якого подано найвищу цінову пропозицію: 6286.15 грн. (шiсть тисяч двiстi 
вiсiмдесят шiсть) гривень 15 копійок. 
 
Сума, яка підлягає сплаті переможцем електронного аукціону/учасником, що подав єдину заяву (у 
випадку продажу)/сума яку необхідно сплачувати на місяць / день / годину (у випадку оренди)без 
урахуванням ПДВ: 1500 (одна тисяча п’ятсот) гривень 00 копійок. 
 
 
Протокол електронного аукціону сформовано: 10.10.2021 20:00:01 
 
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 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 (учасник, що подав єдину заяву): ТОВАРИСТВО З 



ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДОБРІ ЛІКИ", ЄДРПОУ: 37133667 

Директор                                                                      Шишацький Д.В. 
_______________ 

(посада) 
 _______________ 

(підпис, М.П.) 
 _______________ 

(П.І.Б.) 
 _______________ 

(Дата підпису) 
 
Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано найвищу цінову пропозицію 
(найбільшу суму орендної плати в місяць / день / годину )/подано заяву від одного учасника: ТОВ 
"ПОЛОНЕКС" 

Директор                                                                          Касьян М.В. 
_______________ 

(посада) 
 _______________ 

(підпис, М.П.) 
 _______________ 

(П.І.Б.) 
 _______________ 

(Дата підпису) 
 
 

 


