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Порядок 

проведення конкурсу на право оренди майна  

Музиківської об’єднаної територіальної громади 

через електронну торгову систему Prozorro.Продажі 

 

 

1. Цей Порядок визначає процедуру проведення конкурсу на право оренди майна, 

що є комунальною власністю Музиківської об’єднаної територіальної громади (далі – 

громада) відповідно до частини шостої статті 9 Закону України «Про оренду державного 

та комунального майна». 

2. Цей Порядок застосовується у випадках передачі орендодавцем майна в оренду 

через електронну торгову систему Prozorro.Продажі. 

3. Терміни, наведені у цьому Порядку, вживаються у значеннях, визначених 

Законом України «Про оренду державного та комунального майна», Положенням про 

оренду майна громади та Регламентом роботи електронної торгової системи 

Prozorro.Продажі. 

 4. Конкурс на право оренди комунального майна відбувається за такими 

принципами: 

добросовісна конкуренція серед учасників; 

відкритість та прозорість під час проведення електронних аукціонів; 

недискримінація учасників; 

об’єктивна та неупереджена оцінка пропозицій учасників. 

5. Конкурс на право оренди комунального майна відбувається шляхом 

проведення електронного аукціону в ЕТС. 

6. Порядок функціонування ЕТС для підготовки та проведення електронного 

аукціону визначається регламентом роботи електронної торгової системи 

Prozorro.Продажі, що затверджений адміністратором та розміщений на веб-сайті 

www.prozorro.sale. 

7. До участі в електронному аукціоні допускаються учасники конкурсу, що 

подали через електронний майданчик заяву про участь в електронних торгах, оплатили 

реєстраційний та гарантійний внески.  

8. Оператор електронного майданчика повинен забезпечувати на безоплатній 

основі рівний доступ усім користувачам до інформації про проведення електронних 

аукціонів, включаючи надання можливості спостерігати за перебігом електронних 

аукціонів в інтерактивному режимі реального часу. 

9. Електронні аукціони проходять в ЕТС та полягають в повторювальному 

процесі підвищення цін, що проводиться у три раунди в інтерактивному режимі 

реального часу. Для проведення електронних аукціонів ціни всіх пропозицій (цінові 



пропозиції) учасників розташовуються у порядку від найнижчої до найвищої без 

зазначення найменувань учасників. Якщо учасники подали цінові пропозиції з 

однаковим значенням ціни, першим в електронному аукціоні підвищення ціни буде 

здійснювати учасник, який подав свою пропозицію пізніше, ніж інші учасники з 

аналогічним значенням цінової пропозиції. Стартовою ціною аукціону визначається 

найнижча запропонована серед учасників цінова пропозиція (серед зазначених в заявах 

про участь в електронних торгах) у відповідному раунді. Перед початком кожного 

наступного раунду аукціону визначається нова стартова ціна раунду за результатами 

попереднього раунду аукціону. 

У кожному раунді учасники протягом трьох хвилин, кожен в порядку від менших 

до більших цінових пропозицій, а у разі збігу цінових пропозицій – від пізніших до більш 

ранніх, мають право зробити крок аукціону. 

Відсутність цінової пропозиції протягом трьох хвилин від учасника вважається 

такою, що здійснена у поточному раунді за попередньою ціновою пропозицією цього 

учасника. Відсутність цінової пропозиції учасника в першому раунді за умови подання 

ним закритої цінової пропозиції, яка перевищує початковий (стартовий) розмір орендної 

плати не менш як на один крок аукціону, вважається поданою ним ціновою пропозицією. 

Учасник може протягом одного раунду електронного аукціону один раз 

підвищити ціну своєї пропозиції не менш як на один крок від своєї попередньої ціни. 

10. Протягом кожного раунду електронного аукціону всім учасникам 

забезпечується рівний доступ до перебігу аукціону, зокрема до інформації про місця 

розташування їх цін в ЕТС від найнижчої до найвищої у кожному раунді проведення 

аукціону та інформації про кількість учасників у даному раунді аукціону без зазначення 

їх найменувань. 

11. Якщо за результатами електронного аукціону жоден учасник не зробив крок 

аукціону, електронні торги вважаються такими, що не відбулися, крім випадку, 

визначеного абзацом третім пункту 9 цього Порядку. 

12. Протокол про результати електронних торгів формується та оприлюднюється 

в ЕТС автоматично в день завершення електронних торгів. 

13. Переможцем електронного аукціону вважається учасник, що подав найвищу 

цінову пропозицію за виставлене на оренду майно, а у разі відмови ним від підписання 

протоколу про результати електронних торгів або договору оренди за результатами 

проведення електронних торгів – учасник з наступною за величиною ціновою 

пропозицією, а у разі коли учасники подали пропозиції з однаковим значенням ціни, - 

учасник, який подав свою пропозицію раніше, ніж інші учасники з аналогічним 

значенням цінової пропозиції, за умови, якщо такими учасниками був зроблений 

щонайменше один крок аукціону або подано цінову пропозицію, яка перевищує 

початковий (стартовий) розмір орендної плати не менш як на один крок аукціону. 

14. Після завершення електронних торгів копія протоколу про результати 

електронних торгів, підписаного переможцем та оператором електронного майданчика 

на якому був зареєстрований відповідний переможець, надсилається орендодавцю 

(замовнику) для підписання та публікації підписаного протоколу про результати 

електронних торгів в ЕТС протягом 6 (шести) робочих днів з дати його формування. 

15. Договір оренди за результатами проведення конкурсу на право оренди 

комунального майна укладається між орендодавцем (замовником) та переможцем 



електронного аукціону, та опубліковується орендодавцем (замовником) в ЕТС протягом 

20 робочих днів з дати формування протоколу про результати електронних торгів. 

16. Переможець електронного аукціону сплачує оператору електронного 

майданчика винагороду у розмірі, що становить 5 (п’ять) відсотків від загальної річної 

суми фактичного розміру орендної плати, яку запропонував переможець електронного 

аукціону. Розмір винагороди оператора електронного майданчика, встановлений у 

цьому пункті, визначений з урахуванням податку на додану вартість. 

17. У випадку наявності єдиного претендента, дії щодо підписання та 

опублікування протоколу електронних торгів в ЕТС, підписання та опублікування 

договору оренди в ЕТС, порядок та строки оплати за ним, в тому числі порядок та строки 

перерахування винагороди оператору електронного майданчика, що підлягає внесенню 

учасником із яким укладається договір оренди (єдиним претендентом), порядок та 

строки перерахування гарантійного внеску такого учасника оператором електронного 

майданчику, вчиняються відповідно до вимог цього Порядку та регламенту роботи 

електронної торгової системи Prozorro.Продажі, затвердженого адміністратором. 

18. Орендодавець (замовник) має право відмінити електронні торги на будь-

якому етапі до дати укладення договору оренди, в разі виникнення обставин, 

передбачених частиною четвертою статті 9 Закону України “Про оренду державного та 

комунального майна”. 

19. Якщо право оренди комунального майна не було передано або електронні 

торги (аукціони) визнані такими, що не відбулися, відбуваються повторні електронні 

торги за рішенням орендодавця (замовника). 


