
ЗАТВЕРДЖЕНО
рiшенням виконавчого KoMiTery
ТернопiльськоТ MicbKoi ради
вiд < >> 2022 Np
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Найменува.r*r, orr"ouropa, через електронний майданчик якого було заведено iнформацiю про
лот в ЕТС: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВrДАЛЬНIСТЮ "Е-ТЕНДЕР"

Найменувацня оператора, через електронний майданчик якого надано цiнову пропозицiю
переможця аукцiону: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВrДПОВIДАЛЬНIСТЮ "Е-ТЕНДЕР"

Найменування оператора, через електронний майданчик якого чинним орендарем подано заяву
на участь в електронному аукцiонi: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВrДПОВIДАЛЬНIСТЮ
"Е_тЕндЕр"

Номер лота: 2

Органiзатор аукцiону: КНП "Тернопiльська KoMyHtlJIbHa Micbкa лiкарня Jt2"

Статус електронного аукцiону: Аукцiон вiдбувся / Один учасник

.Щата та час початку електронного аукцiону: 03.1|,2022 12:10:00

.Щата та час завершення електроцного аукцiону: 02.1|,2022 20:00:0l

Найменування активiв (майна)/правд лота (склад лота): AyKuioH на продовження договору оренди
частини нежитлового примiщення дJuI використаI{нrI пiд медичну практику (Ультразвукова
дiагностика) (23,00 кв.м.), який знаходиться на 1 поверсi жiночоi консультацiiперинатального центру
другого рiвня, за адресою: 4602З, Украiна, Тернопiльська область, м.Тернопiль, вул.Купчинського,14
та перебувае на балансi КНП "ТКМЛ N92

Стартовий розмiр орендноi плати: З 604,8'7 грн, у т.ч. П!В 600,81. грн

Фiнальна орендна плата на ц!щщ: 3 604,87 грн, у т.ч. П!В 600,81 грн

Крок аукuiону: 36,05 грн

Розмiр гарантiйного внеску: 7 209,74 трн

Розмiр гарантiйного внеску для чинного орендаря: 1 802,44 грн

Розмiр ресстрацiйного внеску: 650,00 грн

Учасники електронного аук_цiону:
1. Фоп помдзднсъкиЙ олЕг орЕстович,Iпн/рнокпп (Фоп,): 2403804937

Закритi цiновi пропозицii учасникiв:
Фоп помАзАнськиЙ олЕг орЕстовиLI з 604,87 грн з|.1о.20221,6:29:lз



/
/ Чинний орендар, який реалiзу€ свое переважне право на продовження договору оренди:. ФОП

помдзднсъкиЙ олЕг орЕстович, Iпн/рнокпп @оп\ : 2403804937

Реквiзити органiзатора для перерахування оператором ресстрацiйного внеску:
1. Одержувач: КНП "Тернопiльська комун€lльна MicbKa лiкарня Nч2"
Z. Код еДРПОУ або IПН або паспорт: 05497361
З. Назва банку: КБ "ПРИВАТБАНК"
4. Номер банкiвського рахунку в форматi IBAN: UА653052990000026005013З06294

Реквiзити органiзатора для перерахування оператором гарантiйного вцеску:
1. Одержувач: КНП "Тернопiльська ком).н;lльна MicbKa лiкарня J\Ъ2"

Z. Код еflРПОУ або IПН або паспорт:0549'7Збl
3. Назва банку:КБ "ПРИВАТБАНК"
4. Номер банкiвського рахунку в форматi IBAN: UА65З052990000026005013З06294

Винагорода оператора, через електронний майданчик якого подано переможну пропозицiю:
l 297,'75 грн (одна тисяча двiстi дев'яносто ciM гривень 75 копiйок), у т.ч. П.ЩВ 2l6,29 грн

Сума, що пйляга€ перерахуванню переможцю електронного аукцiону вiд оператора, через
електронний майданчик якого подано найвищу цiнову пропозицiю: 5 9l1,99 грн (п'ять тисяч
дев'ятсот одинадцять гривень 99 копiйок)

Сума (орендна плата), яка пiдлягае сплатi переможцем електронного аукцiону на ц!gщ: 3 604,87
грн (три тисячi шiстсот чотири гривнi 87 копiйок), у т.ч. П.ЩВ 600,81 грн

Протокол електронного аукцiону сформовано: 02.1 |,2022 20:00:03

Переможець g|eKпpotllozo ayKtlioHy (учасltuк, що поDав еDuну змву / ччннuй оренёар, якuй реuiзуе свос переважlе праsо tta проDовженw
dozoBopy оренdu) зобов'язусmься:

. пilпuсаmu в (4) чоmuрьох opuzilla,lbltux npшtipttukш проmокол uekmpo*Hozo аукцiону у сmрокч переdбаченi Поряdколtt переdачi в
оренёу dержавноzо па KouyHubHozo лайtю, эаmверёхенш посmановою КМУ BiD 0З-06.2020 Nр483 (dшi - Поряdком), або iншш
нормаmuвно-правовш акполl mа направumu йоzо на пidпuсання операmору, череl якuй пакuлt переrлоJ|сцач епекmронноzо аукцiону
поdано найвutцу цiнову пропозuцiю.

. провесmuрозрахунок BidtloBidHo dо lozoBopy mа Поряdку, mа пidпuсапч dozoBip у сlпрокч переdбаченi Поряёком або iншшt
но ри аmчвно - пр ав о вlLц а кп юм,

Чинний орендар, який реалiзус свос переважне право на продовження договору оренди: ФОП
ПоМАЗАнСЬкиИ оЛЕГ оРЕСтоВИtI, IПнДНокПП (ФоП): 240з8049з'7

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

Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано цiнову пропозицiю
переможця аукцiону: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "Е-ТЕНДЕР"

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

Найменування органiзатора: КНП "Тернопiльська Kolvtyt{€mbнa MicbKa лiкарня Jt2"

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

створення та перевiрки квалiфiкованих електронних пiдписiв документа
Протокол аукцiону e-Tech J\ъLLр00 l-U А-2022 1 028-58289 вiд 04. 1 1 .2о22

CTOPС)llil

Каневська Алiна BiKTopiBHa

{_)рt,irпiзitцiя: ТоВ "Е-ТЕНДЕР"

Cl_{PtIoY; 39484263
(,.еlзт иt}riка,г tiи,ltrrниii: кнЕдП ТОВ "Щентр сертифiкацii ключiв ''YKpaiEa''
{_'cpiiiHиii ti{}ill€г: 582C96070000000000000000000000000000000l
Llltc rti:triltc.r,, rti:tTBcpjt:Kcltltй :;crlт,ptзrl ссртифitiацii,,04,11,2022 lЗ:21

l,l,iлrrltсаrlо

:iI CTOPO}irl помАзАнськиЙ олЕг орЕстовиtI

Помазанський Олег Орестович

Ce}ll1t{liKa,г tзltjllr"ниii: КНЕДП _ IДД ДПС
(gpiii.llaii H$Mel} : 58Е2D9Е7F9O0З07В040000000С290З0040А59700
r{;tt, trijlrllic,y, пi;lr,*cp,l;ttc,Hиili t:el,t,t pclivt ссрr,ифirсаlli?: 04.11.2022 14.22

Помазанський Олег Орестович

{-tрr,ttфiкrrт Blшal-tliй: КНЕДП - rЦ/{ ДПС
{".срiiiнlrй HOb,lcp: 58Е2D9Е7F900307В040000000С290З0040А59700
L{ac rli;l,пltc_v. rti,.llBtlr;l>tTtlltнi ttсtrц:сlr,l ccllTrrфiKaitii 04.11,2022 14:З5
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КНП "ТЕРНОПIЛЬСЬКА КОМУНАЛЬНА MICЬKA
лIкАрнlI J\ъ2,,

Левчук Ростислав,Щмитрович

Pl,{( )tril tII: 22647 040з0

{}рг,*r;i за tl iя : КНП "Тернопiльська ком)лIiшьна MicbKa лiкарня J\Ъ2''

t]jU}l itj}r : 05497Збl

Ccp,1,1,ri}iiKar вилtrнrу.Ь,: КНЕДП - IДДДПС
(.еlliйrlиii f rOLlel:}; 58E2D9E7F900307B0400000079D72C0O5D579A00
ttrac tlil,tltи,:v, tliiLг;зсрj,t>t<сlлlt.tй rletl.tptrM сертиt}iк:il,tii,04,11.2022 14:4О

Печатка
(}рl,аrriзirцiя; КНП "Тернопiльська комун.шьна MicbKa лiкарня J\!2''

{]ДРli(}У: 05497361

1-1iдlrисано

Пiлп,llсаttо ,/



{_iяprrrdliиi.r,r,Btlj,lallttil: КНЕДП ТОВ "I_{eHTp сертифiкацii ключiв "УкраiЪа"

L'r1;ii.il*; rй ллi)liсf}: 23Е39С0700000000000000000000000000000001
Ll;lc rli":]ltllcy. иi,,I,tltt1l;Ixrttlriй ttеlз,1,1:ом сс:lr,1,1lфiкlпrii: 04.|1.2022 |4:40

Пiдписи перевiрено на момент формування протокоJry: 04.||.2О22 14:4l
Звернiться до органiзацii - пiдписанта для отримання оригiнапу електронного документа.
Особисто перевiрити дiйснiсть електонних пiдписiв Ви можете скориставшись онлайн cepBicoM перевiрки
електронного пiдпису на сайтi Щентрального засвiдчувального органу.
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