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ПРОТОКОЛ ЕЛЕКТРОННОГО АУКЦІОНУ № ІХЕООІ- 
иА-20211116-98830

Найменування оператора, через електронний майданчик якого було заведено інформацію про лот в 
ЕТС: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Е-ТЕНДЕР"
Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано цінову пропозицію  
переможця аукціону: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Е-ТЕНДЕР"

Номер лота: 1

Організатор аукціону: Виконавчий комітет Тернопільської міської ради від імені якого діє Управління 
освіти і науки Тернопільської міської ради

Статус електронного аукціону: Аукціон відбувся / Один учасник 
Дата та час початку електронного аукціону: 13.12.2021 12:30:00

Найменування активів (майна)/права лота (склад лота): передача в погодинну оренду нежитлового 
приміщення комунальної власності в Тернопільській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 23 
Тернопільської міської ради за адресою: м. Тернопіль,вул. Чубинського,3 загальною площею 136.9 кв.м. 
,на II поверсі

1. Тип переліку: Перелік першого типу. Наявність рішення про включення об’єкта до 
Переліку: Так Вид об’єкта: Нерухоме майно. Назва об’єкта: нежитлові приміщення 1 
поверху Місцезнаходження об’єкта: м.Тернопіль, вул. Чубинського,3 Загальна площа 
об’єкта: 136.9кв.м. Первісна балансова вартість: 46437.85 Залишкова балансова вартість: 
8413.64грн. Характеристика об’єкта: нежитлове приміщення загальною площею 136.9 
кв.м, яке пропонується для передачі в погодинну оренду на аукціоні, розташоване на 2-му 
поверсі нежитлової будівлі школи. Технічний стан об’єкта: Приміщення в задовільному 
технічному стані, обладнане системами тепло-електро-водопостачання, водовідведенння 
та санвузлом.

Стартовий розмір орендної плати: 0.12 грн.коп. без ПДВ 
Фінальна орендна плата на годину : 70.00 грн.коп. без ПДВ 
Крок аукціону: 0.01 грн.коп.
Розмір гарантійного внеску: 3000.00 грн.коп.
Розмір реєстраційного внеску: 600.00 грн.коп.

Учасники електронного аукціону:
1. Мусаєв Євген Вячеславович. ІПН/РНОКПП: 3164225293

Закриті цінові пропозиції учасників:

Переможець електронного аукціону (учасник, що подав єдину заяву): Мусаєв Євген Вячеславович, 
ІПН/РНОКПП: 3164225293

Реквізити організатора для перерахування оператором реєстраційного внеску:
1. Назва банку: Державна казначейська служба України у м.Києві

2. ЄДРПОУ: 14030789

3. Міжнародний номер банківського рахунку ІВАН: и А 8 1820172031429100420304563 1

Мусаєв
Євген
Вячеславович грн.коп. 13:31:15

70.00 06.12.2021

Реквізити організатора для перерахування оператором гарантійного внеску:



1. Назва банку: Державна казначейська служба України у м.Києві

2. ЄДРПОУ: 14030789

3. Міжнародний номер банківського рахунку ІВАМ: иА 818201720314291004203045631

Винагорода оператора, через електронніїй майданчик якого подано переможну пропозицію: 806.40 
грн. (Вісімсот шість гривень 40 копійок) з ПДВ

Сума, що підлягає перерахуванню переможцю електронного аукціону від оператора, через 
електронний майданчик якого подано найвищу цінову пропозицію: 2193.60 грн. (Дві тисячі сто 
дев’яносто три гривні 60 копійок)

Сума (орендна плата), яка підлягає сплаті переможцем електронного аукціону на годину: 70.00 грн. 
(Сімдесят гривень 00 копійок) без ПДВ

Протокол електронного аукціону сформовано: 12.12.2021 20:00:03
Переможець електронного аукціону (учасник, що подав єдину заяву /  чинний орендар, який реалізує своє переважне право на продовження договору 
оренди) зобов&аро$;язується:

•  підписати в (4) чотирьох оригінальних примірниках протокол електронного аукціону у  строки передбачені Порядком передачі 
в оренду державного та комунального майна, затвердженим постановою КМ У  від 03.06.2020 483 (далі - Порядком), 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 Порядку, та підписати договір у  строки передбачені Порядком або іншим 
нормативно-правовим актом.

Переможець електронного аукціону (учасник, що подав єдину заяву): Мусаєв Євген Вячеславович, 
ІПН/РНОКПП: 3164225293
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/ / С'4 Г Ь К О /  д. V  \ Ч

//Я  \  і  хЛ '

Начальник управління' ’ ^
І! *-
Г  ^

О.П.Похиляк

______________ \\ . А  ...
(посада) (пйкадс,.М;ҐІ.) (П.І.Б.)

/Я

(Дата підпису)


