
Додаток 2 
до рішення міської ради

ОГОЛОШЕННЯ 
про проведення конкурсу з визначення приватного партнера для здійснення державно-
приватного партнерства щодо реалізації проекту «Створення Центру реабілітаційного 

та відновлювального лікування на базі незавершеного будівництва терапевтичного 
корпусу Комунального некомерційного підприємства «Міська комунальна лікарня 

№3» по вул. Волинська, 40 в м. Тернопіль»

       Відповідно до рішення «Про доцільність здійснення державно-приватного партнерства щодо 
Проекту «Створення Центру реабілітаційного та відновлювального лікування на базі 
незавершеного будівництва терапевтичного корпусу КНП «Міська комунальна лікарня №3» 
по вул. Волинська, 40 в м. Тернопіль» від 29.10.2021 року №8/10/08 та рішення «Про 
проведення конкурсу з визначення приватного партнера» від ________№_____Тернопільська 
міська рада запрошує бажаючих взяти участь у Конкурсі з визначення приватного партнера.
 

Мета здійснення державно-приватного партнерства: створення Центру 
реабілітаційного та відновлювального лікування по вул. Волинська, 40 в м. Тернопіль.

Об’єкт ДПП: незавершене будівництво терапевтичного корпусу Комунального 
некомерційного підприємства «Міська комунальна лікарня №3», зобов’язання щодо 
фінансування будівництва та експлуатації якого покладається на Приватного партнера, на 
умовах визначених договором укладеним в рамках ДПП. 

Строк здійснення державно-приватного партнерства – 25 років. 

Найменування державного партнера – Тернопільська міська рада, Комунальне 
некомерційне підприємство «Міська комунальна лікарня №3» братиме участь у договорі на 
стороні державного партнера на умовах субсидіарності.

Вид договору, що укладається в рамках ДПП – змішаний договір. 

Строк подання заявки на участь у конкурсі – 60 календарних днів з дати  публікації цього 
Оголошення.

Порядок подання заявок: Порядок подання заявки на участь у конкурсі викладено в 
Інструкція для Претендентів, що оприлюднена на офіційному вебсайті Тернопільської  міської 
ради 

Місце подання заявок Заявку подають особисто або поштовим відправленням як лист з 
повідомленням про вручення на адресу Управління економіки, промисловості та праці 
Тернопільської міської ради, вул. Коперника, 1, м. Тернопіль, 46001у робочі дні з 9.00 до 16.00

Отримання додаткової інформації про проведення Конкурсу: Претендент має право не 
пізніш як за 10 робочих днів до закінчення строку подання Заявки звернутися до  Конкурсної 
комісії за додатковою інформацією через електронну пошту (ekon_mr@meta.ua). 

Строк проведення конкурсу: не більше як  180 календарних днів  з дати закінчення строку 
подання Заявок на участь в конкурсі.


