
УКРАЇНА
ПОЧАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
РІШЕННЯ

від «01» квітня 2019 року № 59

Про затвердження протоколу 
про результати електронного 
аукціону з продажу об’єкта 
малої приватизації

З метою забезпечення приватизації шляхом продажу на аукціоні з умовами 
об’єкта малої приватизації, керуючись Законом України «Про приватизацію 
державного і комунального майна», Порядком проведення електронних аукціонів 
для продажу об’єктів малої приватизації, затвердженим Кабінетом Міністрів 
України від 10.05.2018року №432 (із змінами), враховуючи рішення Почаївської 
міської ради № 1608 від 20 листопада 2018 року «Про затвердження Переліку 
об’єктів комунальної власності, що підлягають приватизації у 2018 році», 
Положення про аукціонну комісію з продажу об’єктів комунальної власності 
Почаївської міської ради», рішення Почаївської міської ради №1629 від 
21.12.2018 року «Про приватизацію об’єкта комунальної власності», рішення 
Почаївської міської ради № 1751 від 01.03.2019р. «Про затвердження умов та 
стартової ціни об’єкта малої приватизації міської комунальної власності», згідно з 
Протоколом про результати електронного аукціону № UA-PS-2019-03-07-000054- 
2, сформованого 25.03.2019 року 12:44:31, виконавчий комітет Почаївської 
міської ради:

ВИРІШИВ:

1. Затвердити протокол про результати електронного аукціону № UA-PS-2019- 
03-07-000054-2 сформованого 25.03.2019 року о 12:44:31 оператором - ТОВ 
«ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА» через електронний майданчик якого 
запропоновано ціну у сумі 73000 грн. (сімдесят три тисячі грн.) без податку 
на додану вартість - покупцем Петриком Олександром Васильовичем, код 
3351017836.

2. Визнати переможцем електронних торгів з приватизації об’єкту малої 
приватизації комунальної власності Почаївської міської ради, нежитлового 
приміщення, хліва Почаївської міської ради, який знаходиться за адресою: 
вул. Банкова, 3, м. Почаїв - Петрика Олександра Васильовича.

3. Здійснити відчуження нежитлового приміщення, хліва Почаївської міської 
ради за ціною 73000 грн. (сімдесят три тисячі грн.. 00 коп.) без ПДВ, 
шляхом його продажу - Петрику Олександру Васильовичу, код 3351017836.

4. Почаївському міському голові Бойку В.С. укласти договір купівлі-продажу 
між покупцем і продавцем не пізніш, як у двотижневий термін з дня 
затвердження міською радою результатів аукціону.



5. Покупець, який підписав договір купівлі-продажу, сплачує на відповідний 
поточний рахунок міської ради ціну продажу об’єкта приватизації не 
пізніше ЗО днів з дня підписання договору купівлі-продажу.

6. Почаївському міському голові розірвати договір у разі несплати коштів за 
об’єкт приватизації згідно з договором купівлі-продажу протягом ЗО днів з 
дня укладення договору купівлі-продажу.

7. Затвердити дане рішення на черговій сесії Почаївської міської ради.
8. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію 

міської ради з питань житлово-комунального господарства та комунальної 
власності, промисловості, підприємництва, транспорту та зв’язку.

/■,

Міський голова
Максимчук С.В.


