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IIРОТОКОЛ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ЕЛЕКТРОННОГО
АукцIону ль LLE00 1 -UA -202107 22-|6804

Найменування оператора, через електронний майданчик якого було заведено iнформацiю про
лот в fiС: ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ ВlДПОВlДАЛЬНlСТЮ "Ю.Бl3"

Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано найвищу ц!нову
пропознцiю (подану заяву вiд одного учасника): ПРИВАТНЕ ПlДПРИеМСТВО "НАВlТА"

Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано наступну за розмiром
цiнову пропознцiю пiсля цiновоi пропозицiТ переможця електронного аукцiону: ПП "HABITA"

Номер лоту: '1

органiзатор аукцiону: УПРАВЛlННЯ МlСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА МУКАЧlВСЬКОi Mlcbкoi РАДИ

Стаryс електронного аукцiону: Аукцiон вiдбувся

flaTa та час початку електронного аукцiону: 16.08.2021 11:20:00

flaTa та час з€lверщення електронного аукцiону: 16.08.2021 11:49:03

Найменування аlсгивiв (майна)/права лоту (сtсtад лоту):
1 Вбудованr нех<итловi примiщення Ne93 на першому поверсi житлового п'ятиповерхового будинку, l

групи капгальностi, 1990 року забудови.

Стартова цiна лота/Gтартовий розмiр орендноТ плати: 7707.08 грн. без П,ЩВ

L|iHa реалiзаt.lГr/орендна плата на мiсяць / день / годину 9973.00 грн. без П!В

Крок аукцiону: 77 08 грн.

Розмiр гарактiйного внеску: 15415.16 грн.

Учасники електрон ного аукцiону:

1. Ччбuрко авzечtя lBaHiBHa, lПН: 3025001200
2. Прокопець Еёво0 Ярославовчч, lПН: 3597002991

3акритi цiновi пропозицiТ учасникiв:

Прокопець Едуавц Ярославович
Чубирко евгенiя lваHiBHa

Раун0 1

Прокопець Едуаш Ярославович
Чубирко евгенiя lBaHiBHa

Раунd 2
Прокопець Едуаж Я рославович
Чубирко евгенiя l BaHiBHa

Раун0 3

8500.00 ГРН 't1.08.2021 20:01:26
9973.00 гРН 11.08.2021 19:17:58

8500.00 грн
9973.00 грн

"l

8577.08 грн
9973.00 грн

11.08.2021 20:0'l:26
1'1.08.2021 19:17:58

16.08.2021 1't:34:48
1't.08.2021 19:17:58



8577.08 грн
9973,00 грн

16.08.2021 '1'1:34:48

11.08.2021 19:17:58
- : э копець Едуард Ярославович
- .5лрко евгенiя lBaHiBHa

'lереможець електронного аукцiону (учасник, lцо подав едину заяву): Чубuрко евеенiя lBaHiBHa, _

-1,з025001200

", часник, якоrо дисквалiфiковано вiдповiдно до п._ Регламенту:

ревiзити органiзатора дrlя перерахування оператором реестрацiйноrо внеску:

1.

2.
3.
4,

Назва банку: Казначейство УкраТн и (ел. адм. подат. ) Мукач iBcbKe УДКСу
Мiжнароднйй номер банкiвського рахунку lBAN : UA428201720355129001012053676
еДРПОУ:03344510
МФО банку :820172

Fэсiзити органiзатора для перерахування оператором гарантiйноrо внеску (за вирахуванням

Iнапороди оператора):

1. Назва банку: Казначейство УкраТни (еrr.адм.по{ат,) Мукачiвське УДКСУ
2. Мiжнароднйй номер банкiвського pairyHKy IBAN : UA428201720355,129001012053676
3. еДРПОУ:03344510
4. МФОбанку:820172

;еквiзити органiзатора для перерахування авансового внеску:

1. Назва банку: Казначейство УкраТни (ел.адм.подат.) Мукачiвське удксу
2. Мiжнароднйй номер банкiвського рахунку lBAN : Uд428201720355,t29001012053676
3. еДРПОУ:03344510
4. МФО банку:820172

эаквiзити орrанiзатора дIя сплати забезпечувalльного депозиту:

ээквiзити органiзатора дIя перерахування компенсацiТ невiд'емних полiпurень (в разiii
-аявностi):

Рсвiзити дrlя сплати орендних платеlкiв:

1. Назва банку: Казначейство Украiни (елl.адм.полат.) Мукачiвське YflKCY
2. Мiжнароднйй номер банкiвського рахунку lBAN : lJд428201720355129001012053676
3. еДРПОУ: 033445,10
4. МФО банку :820172

hrагорода оператора, через електронний майданч]iк якоrо подано найвищу цiнову

посlозпцiю (подано заяву вiд одного учасника): 5983,80 грн,

i,. uа. чlо пiдляrае перерахуванню (ореанiзаmоруtпереможцю елекmро вiл
: -:ратора, через 

"леgriо"lrий 
майданчик якого подано найвицlу цiнову пропозицiю:

! 1чз, Якil пiдляrае сплатi переможцем електронного аукцiону/учасником, що подав едину заяву

,. внпадку продаку)/сума яку необхiдно сплачувати на мiсяць / день / rодину (у випадку

грн.

9973.00 грн.

яка пiдлягае сплатi переможцем електроНного аукцiОну/ авансовоrо внеску за два мiсяця

(у випадку оренди): 19946.00 грн.

електронного аукцiону сформовано: 16.0f.2021 1 1 :49:03
_a

-#нох6;ць елекmронноео аукцiону (учаснuк, що поOав eOuHy заяву) зобов'язуеmься:

. пiОпuсаmч в (3) mрьох орuеiнальнuх прuмiрнuках проmокол елекmронноео аукцiону у сmрокu

переобаченi цuм Рееламенmом або iншuм нормаmuвно-правовuм акmом mа направumu йоео

на пiОпuсання операmору, черф якuй mакuм переможцем елекmронноео аукцiону поOано



найвчщу фнову пропозч цiю.. провесmч рфрахунок вiOповiOно 0о 0оеовору mа Рееламенmу (iншоео нормаmчвно-правовоео
акmу), mа пidпuсаmч 1oeoBip у сmрокч переOбаченi цuм Рееламенmом або iншuм
норм аm ч вно-п равов u м акmом

-еречоlкець електронноrо аукцiону (учаснпк, lцо подав едину заяву): Чубирко евгенiя lBaHiBHa,
-- j:25001200

лitлщда)

Еrcнування

(flaTa пiдпису)

майданчик якого надано найвищу цiнову
- : э позицjю (найбiльчlу в мiсяць / день / годину )/подано заяву вiд одного

r{аснrка: ПП "HABITA'

_,.:эtсор 16.08.202,1р.
(Дата пiдпису)

-зйменування орга
:::д

гос подАрствА муl(Aч l вс bкoi м l ськоТ

- э-альник управлiння мiського
nP, 07 rпL/

(Дата пffiФ
-: : ]одарства МукачiвськоТ Блiнов А.Ю.

'1zзначаюmься miлькч dля осiб, якi ' переконання вiOмовuлuся Bi}
-с,uаняmmя реесmрацiйноео номера облiковоi карmкч плаmнuка поOаmкiв mа маюmь BiOMimKy в
-:ээорmi.

майна, прч наявносmi ерчфу "ЗДТВЕРДЖЕНО"

Щупин В.В.
(п.l.Б.)

'В аукцiонах з opeHOu deplKaBHoeo mа комунальноф l

лблчс ореанiзаmора не е обов'язковllм.

т, r,]
(п.l.Б.)


