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Найменування оператора, через електронний маfrдаlrчик якого було заведено iнформацiю про лот в
ЕТ С : ТОВАРИСТВ О З ОБ МЕЖЕНОЮ В IДП ОВIДАЛЪНI СТЮ'' Е -ТЕНДЕР''

найменування операторц через елекгронний майдаrrчик якого надано цiнову пропозицiю переможця
аукцiону : товАриство з оБмЕжЕною вIдповIдАльнIстю,,здкупки.пром.уд,,

найменування оператора, через електронний майдаlrчик якого чинним орендарем подано заяву на
уча сть в елекц)онпому ауlсдiонi: ТоВАриство з оБмЕжЕною вIдповIддIьнIстю
"зАкупки.пром.уА,,

Номерлота:1

ОрганiзатОр аукфо нУ : КНП "Тернопilьська KoMyHaJbHa MicbKa лiкарня Nч2''

Стаryс елекц)онного аукuiону: АусЦон вiдбlъся / Один учасник

,Щата та час початку електронного аукцiону: 07. l|.2022 12:40:00

.Щата та час завершення елекц)онного аукцiону: 06.1l .2022 20:00:01

найменування акгивiв (майна)/права лота (сшrад лота): Аукцiон на продовження договору оренди
частини нежитлового прийщеннядля використЁlння пц медшIнупрачику (ультразвуковадiагностика)
(19,4 кв.м.), який знахОдитьсЯ на 1 поверСi чотирьохповерховоi будвлi жiночоi консуrьтацii
перинатаJьного центру лрlтого рiвняра адресою: 4602З,Украiн4 Тернопiльська обласгь, м.Тернопi:ь,
вул. Купчlтlського, 1 4 та пер ебрае на балансi кнп,, ткмЛ }l92''.

Стартовий розмiр орендноi пл атп: 2 49'l ,'lЗ грн, у т.ч. ПЩВ 4 16,29 грн

Фiнальна ореIцна плата на мiсяць : 2 500,00 Грн, у т.ч. П.ЩВ 416,61 грн

Крок аукцiону: 24,98 грн

Розмiр гарантiйного внеску: 4 995,46 грн

Розмiр гарантiйного внескудля чинного орендаря: 1 248,87 грн

Розмiр ресстрацiйного внеску: 650,00 грн



Учасники електронного а1,1счiоlry :

1. ФОП "ПОПАДИН ОКСД{А ВАСИЛIВНА". IПНДНОКПП (ФОП): 2576415608

Закритi цiновi пропозицii учасникiв:
Фоп,,попддIн оксднд 2 500,00 грн 04.1|,20zz 18:19:08

вАсилIвнА"

Переможець елекц)онного ayrclioHy (учасниц що подав €дину заяву / чинний орендар, який реалiзуе

сво€ переважне право на проfiовження договору оренди): Фоп "попАдин оксАнА вАсилIвнА".
lпнлнокпщ

реквiзити opr""i."ropa для перерахування оператором ре€сграцiйного внеску:

1. Одерхсувач: КНП "Тернопiльська комунаJъна MicbKa лiкарня М2"
2. Код СДРПОУ або IПН або паспорт: 0549'7З6|

З. Назва банку:КБ "ПРИВАТБАНК"
4, Номер банкiвського рахункув форматi IВАN:UА653052990000026005013З06294

Реквiзити органiзатора для п ерерахування оператором гарантiйного вн еску:

1. Одерхсувач: КНП "Тернопiльська KoMyHaJbHa MicbKa лiкарняNч2"

2, Код СДРПОУ або IПН або паспорт: 0549'7З61

3. Назва банку:КБ " ПРИВАТБАНК"
4. Номер банкiвського рахунку в форматi IBAN: UA653052990000026005013306294

Реквiзити органiзатора для перерахування переможцем авансового внеску:

1 . Одержувач: КНП "Тернопiльська ком)rнаJьна мiська лiкарня Nэ2"

2. Код еДРПОУ або IПН або паспорт: 0549736l
3. Назва банку:КБ " ПРИВАТБАНК"
4. Номер банкiвського рахункув форматi IBAN:UA6530529900000260050l3306294

Реквiзити для сплати ореIцних платежiв:
1 . Одерlкувач: КНП "Тернопiльська комунаJIьна MicbKa лiкарня JФ2"

2. Код еДРПОУ або IПНабопаспорт:05497361
3. Назва банку:КБ " ПРИВАТБАНК"
4, Номер банкiвського рахунку в форматi IBAN: UА65305299000002600501ЗЗ06294

Вшнагорода оператора, через електронний майданчик якоп) подil1о переможнУ ПРОПОЗИЦiЮ:

900 zрн. 00 коп. (dев'яmсоm zрuвень 00 копiйок\ з ПДВ

Сума, що пiдляга€ перерахуванню переможцк) елекц)онного а1,1счiону вiд оператора, чеРеЗ

елекц)онний майданчик якого подано найвишцr цiнову пропозицiю:
348 zoH. 87 коп. (mоuстпа сорок Bici,llzpuBeHb В7 копiйок| без ПДВ

Сума (орендна плата), яка пiд.llягас сгшlатi переможцем елекц)онного аукцiону на мiсяць :

2 500 zpH. 00 коп. (dBi muсячi п'яmсоm zpuBeHb 00 копiйок\ з ПДВ

Протокол електронного a1,1cuioHy сформовано: 06.1 |,2022 20:00:0З



ПереможеIр еJIектронного аукuiоку (учасник, що подав сдлпту заяву/чlллппi оренлар, який реа:liзус свос перевiDкне право на
продовженIIJI договору ореrци) зобов'язусть ся :

- пйгмсати в (4) чотирьох оригiна,rьrпок пршviрrптках протокол електронного ayKuioHy у строки передбаченi Порядком передачi
в оренду держаtвного та комуншIьного мйна, затвердженим пост.lновою КМУ вiд 0З.06.2020 Nф8З (да_тli - Порядком), або
iншим нормаплвно-правовим актом та направити його на пiдгпасалrя оператору, через який таким пфемокIем електронного
аукrriощ, подано найвиu{у шiнову пропозицiю.

- провести розрахунок вiдповiдно до договору таПорядку,та пiдгмсати договiр у строки передбаченi Порядком або iншим
нормативно-пр:lвовим актом.

Переможець електронного аукцiону (учасниц що подав €дину заяву / чинний орендар, який реалiзус
свос п ереважн е право на проi овження д оговору орещи) : ФОП "ПОПАДИН ОКСАНА ВАСИЛIВНА",
IПН/РНОКПП (ФОП): 257 6415 608

(посада) (пiдпис, М.П.) (п.LБ.) (ffата пiдпису)

Найменувапня операторъ через елекц)онний майдаrrчик якого надано цiнову пропозшцiю
переможця аукцiону: ТоВАРиСТВо З оБМЕжЕноЮ ВIДПоВIмлЬНIсIЮ "ЗдкУПкИ.ПРоМ.Уд"

(посада) (пiдпис, М.П.) (п.I.Б,) (.Щата пiдпису)

НаЙменування органiзатора: КНП "Тернопiльська KoI\4/HaJrbHaMicbKa лiкарня J\Ъ2"

(посада) (пiдпис, М.П.) (П.I.Б.) (!ата пiдпису)

*Зазначаютьсятйьки для осiб, якi через cBoi релiгйнi або iншi переконання вiдмовилися вiд прийняття
реестрацЙного номера облiковоi картки платника податкЬ та мають вiдмiтку в паспортi.
**В аУкЦiонахз орендидержавного та комунальногомайна,при наявностiгрифу "ЗАТВЕРДЖЕНО" пiдпис
органiзатора не е обов'язковим,



онлайн cepBic створення та перевiрu" n=fff;E;"""ol-o та удосkоналеного елеkтронного

протокол
створення та перевiрkи kвалiфi}tованого та удьсконаленого елеkтронного пiдпису

Дата та час: lО:33:48 О9,11,2О22

НазвафаЙлУзпiдписом:LLго91.:.t/А.2о2211о2.1о8оо.рdf.р7s.р7s.р7S.р7S.р7S
ЁБ.ЙiЙ"ИЙу з пiдписом: 248,2КБ

н аз в а ф а й лу u 
9 1 i ]fi;x ;& liJ#i; 

U А -2 о 221 1 о2- 1 о 8 о о' р d f

Розмiр файлу без

РезультаТ перевiркИ пiдпису: ПiдпиС створенО та перевiРено успiшно, Цiлiснiсть даних

пiдтверджено

П:flЕI"#ili1iЛ8lёRrх SхSfrf; 
А вАсИл вНА

КоаТна: УкраТна

Нэ +*'.fJffкТ:: :" 
j: 

" 
:. *-.. ", " 

: дл я п i д п и су в i д н ада в ач а ) : о9 l27 
"29

s:Jнк?ат видании: АЦсК Д _!1Бл 
(П РИ вАтБАН К)> _

серiйний "о""JЪЁё&БЁЬАзврlр,ij 
i199ообооzэосвоо456Е87оз

;;H';;i;';;;й;;,го ключа: Незахищении
iriioo".M пiдпису: ДСТУ-4145

Т ; l l ЖНТ "Н 
?i! ii i:"J""J" l !, :. 

о д ч gч у ф 1ц I 9 
Ad Е s е п v е l о р е d )

ФоDмат пiдпису: з повними_дu""йй,цt( дh" п"р""iЁ*й (сдdЕS_х Long)

ёJЁтифi кат: Квалiфiковании

П iдп и сувач - 2: Герасч 
":ул1 Рj]я. 

ВоЛ Оди м и pi вна

П.l.Б.: герасимчу-iЮлiя ВЪлоди мирi вна

КраТна: УкраТн_а 
л пL Ul'^Tlл ,,еАкчпКи.пром.уА"

рi-rокпп: з1748о79оз
ооганiзацiя(Установа):ТоВАРИствозоБМЕжЕНоювlдпоВlдАлЬНlстю'.здКУпКИ.

П:ЬНП:Y;""r'-'"',:'*t9ру .lр:F"жiв 
держаllих аукчiонiв _:_

час пiдпису (пiдтверджено *"чпiбi*ьйiоо по,"J*Бьчасу для пiдпису вiд надавача):10:,19:00

О9.11.2О22 fлD llЕtuапцп CenBicll '

Сертифiкат виданий: КНЕДП-Т€В "Вчасно CepBic"

с е р i й н и й * о * Jp] ъiъ дё дйвzв о Ё гiэБ+о о оБо дs о s о о о о 5з о F о о о о

тип носiя о"оdЙ"iоrо ключа: з,""iiЙ"Й iзнкr *рЙiiоЙЬдул" ttT Гряпа-3О1)

Серiйний *о,ЁЪ""Б"й Ьсосистого ключа: Не визначено

Ал горитм п rдпЙсу: ДСТY:ll j_?

* l Жl,НТ ýЪl'iifl'ffi: liЩ 
1 

в од н о м у_tзIll,лl.с Ad ES е n v е l о р е d )

(DoDMaT пiдпису: з повними_дu"ййt дпя,пёревiрки (сдdЕS_х Long)

ёеЁтифi кат: Квалiфi ковании

Електронна печатКа - 1: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВlДПОВlДАПЬНlСТЮ "ЗАКУПКИ'ПРОМ'УА"

П'l'Б': алпLцlt^тrп "сАкугlкИ,пРоМ,УА"КраТна: УкраТна
оЬганiзацiя(Установа):ТоВАРИсТвозоБМЕжЕНоюВlдповlдАлЬНlстю,.здКУпКl
йЬд едрпоу:4028з641
Час пiдпису (пiдтверджено квалiфiкованою позначкою часу для пiдпису вiд Надавача):1О:19:45

О9.11.2О22 fло ltЕluэл,_lп Cengic"
Сертифiкат виданий: КН!Щ!JjВ "Вчасно CepBic

СерiЙниЙ*"лilil,зЪъдёАйвzвбЁгisd+-оо9Ф9г7"ооооо46озоооо
тип носiя о"оййЬiБ.о ключа: з;i;й;;й (знкr й;;;;й"дуп" llT Гряда-3о'1)

Серiйний *"ЙЪ;;;Й Ьёо_qrl9того ключа: Не визначено

Ал горитм п rдпЙсу: ДСТY:111_5

+;l lН+Ъ;Тý"liifl'ff;:1iН", в одному файлi (cAdEs enveloped)



Формат пiдпису: з повними даними для перевiрки (СДdЕS-Х Long)
Сертифiкат: Квалiфiкований

Пiдписувач - З: Левчук Ростислав flмитрович
П.l.Б.: Левчук Ростислав flмитрович
КраIна: УкраТна
РНоКпп: 22647о4о3о
ОрЙнijаЦiя (устанОва): КНП "ТернопiЛьська комунальна MicbKa лiкарня 2"

Код еДРПоУ: о5497З61 
iкованою позначк( lcy вiд Надавача):1О:29:4очас пiдпису (пiдтверджено квалiфiкованою позначкою часу для пlдпи

о9.11.2о22
Сертифiкат виданий: КНЕДП - lДЕ ДПС
ё"Ьiи 

"й 
и номер: 58Е2D9Е7F9оозо7во4оооооо79D72соо5D579доо

Тиh носiя особистого ключа: Незахищений
Алгоритм пiдпису: ДсТУ-4145
Тип пiдпису: Удосконалений
Тип контейЪера: Пiдпис та данi в одному файл.i (сдdЕS enveloped)
ОорЙ", пiдпиЪу: з повними даними для-перевiрки (СДdЕS-Х Long)
Сертифiкат: Квалiфiкований

ЕлектронНа печатка - 2: КНП "ТернопiЛьська комуналЬна MicbKa лiкарня 2"

П.l.Б.:
КраТна: УкраТна 

чаоэ\. КЦПl|Тапцппiпнtlьк2 копrvнаI lя2"оiэганiзачiя (установа): Кн П "тернопiльська комунальна Mlcbka лlкарF
Код еДРПОУ: О5497З6,|
ЧiБ пidпису (пiдтЬерджено квалiфiкованою позначкою часу для пiдпису вiд Надавача): 1О:3О:28

о9.11.2о22
Сертифiкат виданий: КНЕДП ТОВ "Центр сертlф'l_клацiТ ключiв "УкраТна"
сеЬiИнии номер: 2зЕз9со7ооооооооооооооооооооооооооооооо1
Тип носiя особистого ключа: Незахищений
Алгоритм пiдпису: ДСТУ-4145
Тип пiдпису: Удосконалений
Тип контей-нера: Пiдпис та данi в одному файлi (сдdЕS enveloped)
Формат пiдпиЪу: з повними даними для перевiрки (СДdЕS-Х Long)
Сертифi кат: Квалiфiкований


