
ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення орендодавця __________

від _______ № ___

ПРОТОКОЛ ЕЛЕКТРОННОГО АУКЦІОНУ № LLE001-UA-20211224-59879

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: 14

Організатор аукціону: НИЖНЬОВЕРБІЗЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Статус електронного аукціону: Аукціон відбувся / Один учасник

Дата та час початку електронного аукціону: 26.01.2022 12:55:00

Дата та час завершення електронного аукціону: __________

Найменування активів (майна)/права лота (склад лота): Частина громадського будинку з господарськими

будівлями та спорудами, зазначена в технічному паспорті під №21 (приміщення) площею 16,7 м кв., за

адресою вул. Шахтарська, 12а, с. Ковалівка, Коломийського району.

1. Будівля розташована на центральній частині села, приміщення знаходиться на другому поверсі та має

спільний вхід. Стіни цегляні, двері та вікна дерев'яні. Приміщення здається в оренду без обладнання.

Стартовий розмір орендної плати: 394.93 грн.коп. без ПДВ

Ф інальна орендна плата на місяць / день / годину : 480.00 грн.коп., у т.ч. ПДВ 80.00 грн.коп.

Крок аукціону: 3.95 грн.коп.

Розмір гарантійного внеску: 3000.00 грн.коп.

Розмір реєстраційного внеску: 600.00 грн.коп.

Учасники електронного аукціону:

1. ФОП ТИМОФІЇВ РОМАН ВАСИЛЬОВИЧ, ІПН/РНОКПП: 2501917416

Закриті цінові пропозиції учасників:



ФОП ТИМОФІЇВ РОМАН

ВАСИЛЬОВИЧ

400.00 грн.коп. 18.01.2022 13:52:57

Переможець електронного аукціону (учасник, що подав єдину заяву): ФОП ТИМОФІЇВ РОМАН

ВАСИЛЬОВИЧ, ІПН/РНОКПП: 2501917416

Учасник, якого дискваліфіковано відповідно до п._____ Регламенту: __________

Реквізити організатора для перерахування оператором реєстраційного внеску:

1. Назва банку: ДКСУ

2. ЄДРПОУ: 04354083

3. Міжнародний номер банківського рахунку IBAN: UA708999980314050593000009566

Реквізити організатора для перерахування оператором гарантійного внеску:

1. Назва банку: ДКСУ

2. ЄДРПОУ: 04354083

3. Міжнародний номер банківського рахунку IBAN: UA708999980314050593000009566

Реквізити організатора для перерахування переможцем авансового внеску:

Реквізити організатора для перерахування переможцем забезпечувального депозиту:

Реквізити організатора для перерахування компенсації невід’ємних поліпшень (в разі їх наявності):

Реквізити для сплати орендних платежів:

Винагорода оператора, через електронний майданчик якого подано переможну пропозицію: 288.00

грн.коп. (двiстi вiсiмдесят вiсiм гривень 00 копiйок), у т.ч. ПДВ 48.00 грн.коп.

Сума, що підлягає перерахуванню переможцю електронного аукціону від оператора, через електронний

майданчик якого подано найвищу цінову пропозицію: 2712.00 грн.коп. (двi тисячi сiмсот дванадцять

гривень 00 копiйок)

Сума (орендна плата), яка підлягає сплаті переможцем електронного аукціону на місяць / день / годину:

480.00 грн.коп. (чотириста вiсiмдесят гривень 00 копiйок), у т.ч. ПДВ 80.00 грн.коп.

Сума частини орендної плати, яка підлягає сплаті переможцем електронного аукціону в бюджет:

Сума частини орендної плати, яка підлягає сплаті переможцем електронного аукціону орендодавцю:

Сума частини орендної плати, яка підлягає сплаті переможцем електронного аукціону

балансоутримувачу:

Протокол електронного аукціону сформовано: 25.01.2022 20:00:02



Переможець електронного аукціону (учасник, що подав єдину заяву / чинний орендар, який реалізує своє переважне право на продовження

договору оренди) зобов'язується:

• підписати в (4) чотирьох оригінальних примірниках протокол електронного аукціону у строки передбачені Порядком передачі в оренду

державного та комунального майна, затвердженим постановою КМУ 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): ФОП ТИМОФІЇВ РОМАН

ВАСИЛЬОВИЧ, ІПН/РНОКПП: 2501917416

_______________

(посада)

_______________

(підпис, М.П.)

_______________

(П.І.Б.)

_______________

(Дата підпису)

Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано цінову пропозицію переможця

аукціону: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Е-ТЕНДЕР"

_______________

(посада)

_______________

(підпис, М.П.)

_______________

(П.І.Б.)

_______________

(Дата підпису)

Найменування організатора: НИЖНЬОВЕРБІЗЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

_______________

(посада)

_______________

(підпис, М.П.)

_______________

(П.І.Б.)

_______________

(Дата підпису)

*Зазначаються тільки для осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової

картки платника податків та мають відмітку в паспорті.

**В аукціонах з оренди державного та комунального майна, при наявності грифу “ЗАТВЕРДЖЕНО” підпис організатора не є обов’язковим.
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