
ЗАТВЕРДЖЕНО
рiшенням виконавчого KoMiTery
Тернопiльськоi MicbKoT ради
вiд << >> 2022 Ns

Засryпник мiського голови з Iитань
lдиконавчих органlв ради

ПРОТОКОЛ ЕЛЕКТРОННОГО АУКЦIОНУ NЬ

U л-20221,028-|8181

Найменуваrш or"ouropa, через електронний майданчик якого було заведено iнформацiю про
лот в ЕТС: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "Е-ТЕНДЕР"

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

Найменування оператора, через електронций майданчик якого чинним орендарем ПоДано ЗаяВу
на участь в електронному аукцiонi: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
"Е-тЕндЕр"

Номер лота: 1

Органiзатор аукцiону: КНП "Тернопiльська KoMyHElJIbHa MicbKa лiкарня }Ф2"

Статус електронного аукцiону: Аукцiон вiдбувся / Один учасник

.Щата та час початку електронного аукцiону: 03.11.2022 1225:00

.Щата та час завершення електронного аукцiону: 02.11.2022 20:00;01

Найменування активiв (майна)/права лота (склад лота): Аукцiон на продовження договору оренди
частини нежитлового примiщення дJuI використання пiд медичну практику (Ультразвукова

дiагностика) (26,50 кв.м.), який знаходиться на 2 поверсi фiлii жiночоТ консультацii перинатального

центру другого рiвня,за адресою: 46001, Украiна, Тернопiльська область м.Тернопiль, вул.Замкова,10
та перебувас на балансi КНП "ТКМЛ JЪ2".

Стартовий розмiр орендноi плати: 4 584,84 грн, у т.ч. П!В 764,14'грн

Фiнальна орендна плата на дд!щщ: 4 584,84 грн, у т.ч. П.ЩВ 764,14 грн

Крок аукцiону: 45,85 грн

Розмiр гарантiйного внеску:9 l69,68 грн

Розмiр гараптiйного внеску для чинного орендаря: 2 292,42 грн

Розмiр реестрацiйного внеску: 650,00 грн

Учасники електронного аукцiону:
1. Фоп помдзднськиЙ олЕг орЕстович, Iпн/рнокпп (Фоп,l: 2403804937

ФОП ПОМАЗАНСЬКИИ ОЛЕГ ОРЕСТОВИtI 4 584,84 грн 3l.|02022 |6:28:4l
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' тов "в-твндвр"
Капевська Алiпа BiKTopi..
04.1 1.2022 13:2l J

' пом дзднст,кt.tl.i олвг
ОРЕСТОВИЧ
01.11.2022 14:29 J

' кнп,тЕрнопIльськА ко..
JIевчукРостIrславf{мштро.. lIечатка
04.||.2022. |4:32 04.11.2022 14:3З;

лдич



Чинний орендарr.який реалiзус сво€ переважне право на продовження договору оренди: ФоП

реквiзити органiзатора для перерах\,вапня оператором ресстрацiйного внеску:
1. Одержувач: КНП "Тернопiльська ко}fуIrальна MicbKa лiкарня Nэ2''
2. Код еДРПоУ або IПН або паспорт: 0549736l
З. Назва банку:КБ "ПРИВАТБАНК"
4. Номер банкiвського рахунку в форматi IBAN: UA653052990000026005013306294

реквiзити органiзатора для перерахування оператором гарантiйного внеску:
1. Одержувач: КНП "Тернопiльська коNqrнЕLльна MicbKa лiкарня J\Ъ2''
2. Код С.ЩРПОУ або IПН або паспорт:05497З61
3. Назва банку:КБ "ПРИВАТБАНК"
4. Номер банкiвського рахунку в форматi IBAN: UА65з052990000026005013з06294

Винагорода оператора, через електронний майданчик якого подано переможну пропозицiю:
l 650,54 грн (одна тисяча шiстсот п'ятдесят гривень 54 копiйки), У Т.ч. П.ЩВ 275,09 грн

сума, що пiдляга€ перерахуванню переможцю електронного аукцiону вiд оператора, через
електронний майданчик якого подано найвищу цiнову пропозицiю z'7 519,14 грн (ciM тисяч п'ятсот
дев'ятнадцять гривень 14 копiйок)

Сума (орендна плата), яка пiдлягае сплатi переможцем електронного аукцiону на мiсяць z 4 584,84
грн (чотири тисячi п'ятсот вiсiмдесят чотири гривнi 84 копiйки), У Т.Ч. ПЩВ 764,14 грн

Протокол електронного аукцiону сформовано: 02. 1 1,202220:00:0З

першоэtсець елекпронно?о аукцiону (учаснuк, ulо поdав eduHy зшву / чuннuй оренdар, якuй реапiзуе свое переваJrcне право на проdовэюення
dоzовор1, оренёч) зобов'язl,gtп66а ;

' пidпuсаmu в (4) чоmuрьох opuziHanbHux nptbltipHuKш проmокол елекmронно2о аукцiону у спtрокч переdбаченi Поряdком переdачi в
opeHdy dерэrавноzо mа KoMy+aтbHozo лtайна, заmверdасенlаt посmановою КМУ Bid 03.0б.2Ь20 ме4Ь3 @алi - Поряdком), аВо iншttм
нормаmuвно-правовш|l акmо]! па цаправutпll tiozo на ttidпucatпB операпору, через якuй mакuм пере7rожц4l елекmроlпlоZо аукцiоttу
п оd ан о на tiвutцу t1 i t t tlву про позu t 

1 
i ю.

a провесmu розрахl,нок вidповiёно do dozoBopy mа Поряdх1,, tпа пiDпuсаmu dozoBip 1,сtпрокu переDбаченi Поряdком або iHmtbtt
н optl а muв н о - пр ав о вшl ак m ом.

Чинний орендарr.який реалiзус сво€ переважне право на продовження договору оренди: ФоП
помАзАнськиЙ олЕг орЕстовиtI, Iпн/рноiпп (ФоIi): 240з8049з.7

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

Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано цiнову пропозицiю
переможця аукцiону: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПовIддльнIстю,,Е-тЕндЕр,,

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

Найменування органiзатора: КНП "Тернопiльська ком}.нЕUIьна MicbKa лiкарня Nэ2''

(посада) (пiдпис, М.П.) (п.LБ.) (!ата пiдпису)
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' Тов "Е_тЕндЕт,"
Кацевська Алiпа BiKTopi,.
04.11,2022 1З2l J

' помАзднсi,киii олЕг
ОРЕСТОВLIЧ
04.11.2022 1429 J

r кнп,тЕрнопIльськА ко.,
JIевчукРостlлславflмптро.. IIечатка
04.|1.2022 |4:З2 О4.|1.2022 14:ЗЗа



протокол

тов "Е-тЕндЕр"

створення та перевiрки ква_гli фiкованих електронних пiдписiв документа

Протокол аукцiону e-Tech NsLLPOO l -U А-2022 1 028- 1 8 1 8 1 вiд 04. l | .2022

Зt C]TOP0I:ILI

Каневська Алiна BiKTopiBHa

Ptj()Ki ItI: зз468077 69,
{_)pr *r;iзluliя: ТОВ "Е-ТЕНДЕР"
(',i{Pll(}Y; 3948426З

{,.еlr,r,иriril;il,r,ви,,t;rtлиii: КНЕДП ТОВ "Щентр сертифiкацii ключiв "YKpaiHa"

t,, срiiirrиii 1i{,}&f cl1: 582С960700000000000000000000000000000001

Lltc tti;llrlttt,, rti,t,lэзср.l1;кеittrii ;,lcttrptt, t с,срtиdliкаltii,,04.11,.2022 |З:2|

::tt CTOPOrill помАзАнськиЙ олЕг орЕстовиtI

lIiлплtснrо

Помазанський Олег Орестович

PlI{}Kl I1 i : 24038049з'7

{_,еlз l иl]э i Kurl, tзлtjlltниti : КНЕДП - ЦД ДПС
C*piilкиii н{]\1f р ] 58Е2D9Е7F900307В040000000С290З0040А59700
r{ac пi;lгrлlt,у, rli;гглlср",uriеi,iиi'i rlc;t,l,t pclli ocpтlrr|riltarlii,, 04.11.2022 |4:29

llj;Iпttcal+tl

ЗI СТОРОЛIИ
КНП "ТЕРНОПIЛЪСЬКА КОМУНАЛЬНА MICЬKA
лIкАрнrI J\ъ2"

Левчук Ростислав .Щмитрович

}''}{{}Kl Il l : 2264'1 040з0
(.}llг,а l,r iзil r{ j н ; КНП "Тернопiльська KoMyHELIIbHa MicbKa лiкарня Nэ2"

{.l!l]r tt,}Y: 05497Збl
(itlтгlrdliкаr tзtti,!al,tl,ii,i: КНЕДП - ЦД ДПС
{..cpiiiHrrй 1,1(}b.lcp: 58E2D9E7F900307B0400000079D72C0O5D579A00
r{;ic lli,цltttсlу, lli,ltTilr:pltlKttlltii ur:TtT1::or.t *q;lllr}iKnriii:04,11,2022 14:32

Печатка
t)ргltлt iзаtriя: КНП "Тернопiльська комунаJIьна MicbKa лiкарня J\Ъ2"

( ,",llll l( )},, 0549736l

{-,:prrtt}irtiи: вилалtltii; КНЕДП ТОВ "Щонтр сертифiкацii ключiв "УкраiЪа"

Сrэрiйпиii I{0ntep] 23E39C070000000000000000000000000000000l

L'iac rli;tlrису, llijrгB!,pltrdeнltй tiett,tptlr.r c:epl,иi}iKartii 04.||.2022 14:ЗЗ

IIiдtисанtl ,/
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Пiдписи перевiрено на момент формування протоколу: 04.1|.2022 1433


