
Затверджено  

рішення сесії селищної ради 

від 30.09.2021 р. № 335-13/2021 

 

 Протокол №1 

засідання аукціонної комісії для продажу 

 об’єктів малої приватизації  Рожнятівської селищної ради 

 

смт. Рожнятів                                                                28.09.2021 року 

                                                                                         13-00 год.                             

 

Засідання аукціонної комісії проводиться з метою визначення умов продажу         

         об’єктів малої приватизації,  а саме: 

1. Каналізаційна насосна станція № 2, загальною площею 70,3 м кв., що знаходить 

за адресою: с. Сваричів, вул. Л. Українки,79. 

2. Будівля районної дитячої бібліотеки, загальною площею 414,2 м кв. за адресою: 

смт. Рожнятів, вул. Остапа Вишні,2. 

3. Котельня «Шкільна» загальною площею 69,6  м кв. за адресою: смт. Рожнятів 

вул.. Шкільна, 6а 

 

ПРИСУТНІ: 

Голова комісії:  Сологуб В. В. – перший заступник селищного 

                                                  голови; 

  

Секретар  комісії: Савчук М. Я.  –головний спеціаліст відділу 

економічного розвитку та  інвестицій, туризму та 

комунального майна селищної ради ; 

Члени комісії:   

Михайлишин Т. В. –             секретар селищної ради  

Джогола Т. В. –                     начальник відділу юридичного забезпечення та  

                                               персоналу селищної ради; 

Шевчук  Г. В.-                        депутат селищної ради; 

 

Відсутній:  Пицків О. Я. -  член комісії, голова постійної комісії селищної ради з 

питань промисловості, підприємництва, інфраструктури,  транспорту та житлово-

комунального  господарства. 

 

Відкрила засідання голова аукціонної комісії для продажу об’єктів малої 

приватизації селищної ради Сологуб В. В.. Згідно Положення про діяльність аукціонної 

комісії , затвердженого рішенням сесії селищної ради від 03.06.2021 року № 214-9/2021, 

засідання комісії є правомочним за умови участі в ньому не менше двох третин складу її 

членів та оголосила порядок денний засідання комісії. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1. Про визначення стартової ціни об’єктів малої приватизації:  

- Каналізаційна насосна станція № 2, загальною площею 70,3 м кв., за   

  адресою: с. Сваричів вул. Лесі Українки, 79 . 

        -  Будівля районної дитячої бібліотеки, загальною площею 414,2 м кв. 

           за адресою: смт. Рожнятів, вул. Остапа Вишні, 2. 

- Котельня «Шкільна» загальною площею 69,6  м кв. за адресою: 

  смт.  Рожнятів вул. Шкільна, 6а 

 

2. Про визначення умов продажу об’єктів  малої приватизації та їх   

            подання на затвердження Органу приватизації. 

3. Про розроблення інформаційних  повідомлень про приватизацію на аукціоні. 
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ВИРІШИЛИ: затвердити  порядок денний засідання аукціонної комісії. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

За :____5___ Проти __0____Утримались__0____  

 

   

 

 

1. СЛУХАЛИ: Джоголу Т. В. - члена аукціонної комісії, про визначення стартової 

ціни об’єктів малої приватизації.  

Доповідач повідомила, що згідно з частиною 4 статті 22 Закону України «Про 

приватизацію державного і комунального майна»  стартова ціна об’єкта малої 

приватизації визначається аукціонною комісією на рівні балансової вартості об’єкта. У 

разі відсутності балансової вартості об’єкта (активів об’єкта) малої приватизації така 

вартість встановлюється аукціонною комісією на підставі вартості, визначеної 

відповідно до Методики оцінки майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів 

України від 10.12.2003 р. № 1891 ( в редакції  постанови КМУ від 20.02.2019 року № 

224) з обов’язковим рецензуванням звіту на об’єкти приватизації.  

Згідно Висновків з оцінки будівель, проведених суб’єктом оціночної діяльності - 

ФОП Паламарем Р. Я.( свідоцтво про реєстрацію в державному реєстрі оцінювачів № 

172 від 19 липня 2017 року): 

- каналізаційної насосної станції № 2 загальною площею 70,3 м кв., що знаходиться за 

адресою: с. Сваричів, вул. Л. Українки,79, ринкова вартість  об’єкту оцінки  складає 

78820,00 грн. (сімдесят вісім тисяч вісімсот двадцять грн. 00 коп.); 

- будівлі районної дитячої бібліотеки загальною площею 414,2 кв. м, за адресою : смт. 

Рожнятів, вул.. О. Вишні, 2, ринкова вартість об’єкту оцінки складає 1118370,00 грн. ( 

один мільйон сто вісімнадцять тисяч триста сімдесят гривень 00 коп.); 

- будівлі  котельні «Шкільна» загальною площею 69,6 м кв за адресою: смт. Рожнятів, 

вул. Шкільна, 6а , ринкова вартість об’єкту оцінки складає 114390,00 грн. ( сто 

чотирнадцять тисяч триста дев’яносто гривень 00 коп.) 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

1. Інформацію, яку заслухали, взяти до відома. 

Визначити стартові ціни об’єктів  малої приватизації комунальної власності: 

- каналізаційна насосна станція № 2 для продажу на електронному аукціоні в сумі 

78820,00 грн. (сімдесят вісім тисяч вісімсот двадцять грн. 00 коп.) без ПДВ; 

- будівля районної дитячої бібліотеки для продажу на електронному аукціоні в сумі 

1118370,00 грн. ( один мільйон сто вісімнадцять тисяч триста сімдесят гривень 00 коп.); 

- будівля  котельні «Шкільна» для продажу  на електронному аукціоні в сумі 114390,00 

грн. ( сто чотирнадцять тисяч триста дев’яносто гривень 00 коп.) 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За : ___5___, Проти ___0____Утримались ____0_____ 

 

  

2. СЛУХАЛИ: Сологуб В. В.  – першого 

заступника селищного  голови, голову 

аукціонної комісії, про визначення умов продажу об’єктів малої приватизації: 

каналізаційної насосної станції № 2, будівлі районної дитячої бібліотеки, будівлі 

котельні «Шкільна». 

Доповідач  відмітила, що з метою виконання рішення сесії селищної ради   від 

06.05.2021 року № 201-8/2021 «Про затвердження Переліку об’єктів комунальної 

власності селищної ради, які підлягають приватизації»   та від 03.06.2021 року № 214-

 

                             

Рішення прийнято 

одноголосно. 

  

 

                             

Рішення прийнято одноголосно. 

  

 «За» 
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9/2021 «Про створення аукціонної комісії  та затвердження Положення про діяльність 

аукціонної комісії для продажу об’єктів малої приватизації селищної ради»  необхідно 

розробити умови продажу і подати  їх на затвердження Органу приватизації. 

Сологуб В. В. запропонував схвалити такі обов’язкові умови продажу по об’єктах 

малої приватизації: 

 

 

 

1. Каналізаційна насосна станція № 2. 

 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 

 Переможець аукціону оплачує послуги юридичних/фізичних осіб щодо 

проведення оцінки майна для приватизації. 

Усі витрати, пов’язані з набуттям права власності на придбане майно, витрати 

пов’язані з нотаріальним посвідчення договору – купівлі продажу  об’єкта здійснюються 

за рахунок Покупця (учасника-переможця) аукціону. 

У разі реєстрації лише одного учасника на аукціоні, а також на аукціоні зі 

зниженням стартової ціни – орган приватизації приймає рішення про приватизацію 

шляхом викупу безпосередньо таким учасником на підставі ст. 15 Закону України «Про 

приватизацію державного і комунального майна». 

Розмір стартової ціни об’єкта малої приватизації для кожного зі способів 

продажі (без ПДВ): 

- для продажу на аукціоні з умовами: 78 820,00  грн (сімдесят вісім тисяч вісімсот 

двадцять грн 00 коп.);  

- для продажу на аукціоні зі зниженням стартової ціни: 39 410,00 грн (тридцять 

дев’ять тисяч чотириста десять  грн 00 коп.); 

- для продажу на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та 

подальшого подання цінових пропозицій: 39 410,00 грн (тридцять дев’ять тисяч 

чотириста десять  грн 00 коп.). 

Розмір гарантійного внеску визначається на рівні 10% стартової ціни і 

становить (без ПДВ):  

- для продажу на аукціоні з умовами: 7 882,00 грн (сім тисяч вісімсот вісімдесят дві 

грн. 00 коп.); 

  - для продажу на аукціоні зі зниженням стартової ціни:  3 941,00 грн (три тисячі 

дев’ятсот сорок один грн 00 коп.); 

  - для продажу на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та 

подальшого подання цінових пропозицій: 3 941,00 грн (три тисячі дев’ятсот сорок один 

грн 00 коп.). 

Розмір мінімального кроку аукціону визначається на рівні  1% стартової ціни і 

становить (без ПДВ): 

 - для продажу на аукціоні з умовами:  788,20 грн (сімсот вісімдесят вісім грн 20 

коп.); 

  - для продажу на аукціоні зі зниженням стартової ціни:  394,10 грн (триста 

дев’яносто чотири грн 10 коп.); 

  - для продажу на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та 

подальшого подання цінових пропозицій: 394,10 грн (триста дев’яносто чотири грн 10 

коп.). 

Розмір реєстраційного внеску визначається на рівні 0,2 мінімальної заробітної 

плати станом на 1 січня 2021 року (6000*0,2) і становить (без ПДВ): 1200 грн.  

Кількість кроків аукціону за методом покрокового зниження  стартової ціни 

та подальшого подання цінових пропозицій -____2___ 

 

2. Будівля районної дитячої бібліотеки 
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Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 

 Переможець аукціону оплачує послуги юридичних/фізичних осіб щодо 

проведення оцінки майна для приватизації. 

Усі витрати, пов’язані з набуттям права власності на придбане майно, витрати 

пов’язані з нотаріальним посвідчення договору – купівлі продажу  об’єкта здійснюються 

за рахунок Покупця (учасника-переможця) аукціону. 

У разі реєстрації лише одного учасника на аукціоні , а також на аукціоні зі 

зниженням стартової ціни – орган приватизації приймає рішення про приватизацію 

шляхом викупу безпосередньо таким учасником на підставі ст. 15 Закону України «Про 

приватизацію державного і комунального майна». 

 

 

Розмір стартової ціни об’єкта малої приватизації для кожного зі способів 

продажі (без ПДВ): 

- для продажу на аукціоні з умовами в сумі 1118370,00 грн. ( один мільйон сто 

вісімнадцять тисяч триста сімдесят гривень 00 коп.); 

- для продажу на аукціоні зі зниженням стартової ціни: 559185,00 грн. (п’ятсот 

п’ятдесят дев’ять сто вісімдесят п’ять  грн. 00 коп.); 

- для продажу на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та 

подальшого подання цінових пропозицій: 559185,00 грн. (п’ятсот п’ятдесят дев’ять сто 

вісімдесять п’ять  грн. 00 коп.) 

Розмір гарантійного внеску визначається на рівні 10% стартової ціни і 

становить (без ПДВ):  

- для продажу на аукціоні з умовами: 111837,00 грн (сто одинадцять тис. вісімсот 

тридцять сім грн. 00 коп.); 

  - для продажу на аукціоні зі зниженням стартової ціни:  55918,50 грн (п’ятдесят 

п’ять тис. дев’ятсот вісімнадцять грн. 50 коп.); 

  - для продажу на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та 

подальшого подання цінових пропозицій: 55918,50 грн. (п’ятдесят п’ять тис. дев’ятсот 

вісімнадцять грн. 50 коп.) 

Розмір мінімального кроку аукціону визначається на рівні  1% стартової ціни і 

становить (без ПДВ): 

 - для продажу на аукціоні з умовами:  11118,37 грн. (одинадцять тис. сто 

вісімнадцять грн. 37 коп.) 

  - для продажу на аукціоні зі зниженням стартової ціни:  5591,85 грн. (п’ять тис. 

п’ятсот дев’яносто один грн. 85 коп.); 

  - для продажу на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та 

подальшого подання цінових пропозицій: 5591,85 грн. (п’ять тис. п’ятсот дев’яносто 

один грн. 85 коп.); 

Розмір реєстраційного внеску визначається на рівні 0,2 мінімальної заробітної 

плати станом на 1 січня 2021 року (6000*0,2) і становить (без ПДВ): 1200 грн.  

Кількість кроків аукціону за методом покрокового зниження  стартової ціни 

та подальшого подання цінових пропозицій – ___2__ 
 

3. Будівля  котельні «Шкільна» 

 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 

 Переможець аукціону оплачує послуги юридичних/фізичних осіб щодо 

проведення оцінки майна для приватизації. 

Усі витрати, пов’язані з набуттям права власності на придбане майно, витрати 

пов’язані з нотаріальним посвідчення договору – купівлі продажу  об’єкта здійснюються 

за рахунок Покупця (учасника-переможця) аукціону. 

У разі реєстрації лише одного учасника на аукціоні , а також на аукціоні зі 

зниженням стартової ціни – орган приватизації приймає рішення про приватизацію 
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шляхом викупу безпосередньо таким учасником на підставі ст. 15 Закону України «Про 

приватизацію державного і комунального майна». 

Розмір стартової ціни об’єкта малої приватизації для кожного зі способів 

продажі (без ПДВ): 

- для продажу на аукціоні з умовами: 114390,00  грн.  (сто чотирнадцять тис. триста 

дев’яносто грн. 00 коп.);  

- для продажу на аукціоні зі зниженням стартової ціни: 57195,00 грн. (п’ятдесят сім 

тис. сто дев’яносто п’ять  грн.. 00 коп.); 

- для продажу на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та 

подальшого подання цінових пропозицій: 57195,00 грн. (п’ятдесят сім тис. сто 

дев’яносто п’ять  грн. 00 коп.); 

 Розмір гарантійного внеску визначається на рівні 10% стартової ціни і 

становить (без ПДВ):  

- для продажу на аукціоні з умовами: 11439,00 грн. (одинадцять тис. чотириста 

тридцять дев’ять грн. 00 коп.) 

  - для продажу на аукціоні зі зниженням стартової ціни:  5719,50 грн (п’ять тис. 

сімсот дев’ятнадцять грн. 50 коп.); 

  - для продажу на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та 

подальшого подання цінових пропозицій: 5719,50 грн. (п’ять тис. сімсот дев’ятнадцять 

грн. 50 коп.); 

 

Розмір мінімального кроку аукціону визначається на рівні  1% стартової ціни і 

становить (без ПДВ): 

 - для продажу на аукціоні з умовами:  1143,90 грн. (одна тис. сто сорок три грн. 90 

коп.) 

  - для продажу на аукціоні зі зниженням стартової ціни:  571,95 грн (п’ятсот 

сімдесят один  грн. 95 коп.); 

  - для продажу на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та 

подальшого подання цінових пропозицій: 571,95 грн. (п’ятсот сімдесят один  грн. 95 

коп.); 

Розмір реєстраційного внеску визначається на рівні 0,2 мінімальної заробітної 

плати станом на 1 січня 2021 року (6000*0,2) і становить (без ПДВ): 1200 грн.  

Кількість кроків аукціону за методом покрокового зниження  стартової ціни 

та подальшого подання цінових пропозицій – ___2___ 

       

Умови продажу об’єктів приватизації: 

- профіль використання об’єктів  приватизації покупець визначає самостійно з 

урахуванням вимог чинного законодавства та чинної містобудівної документації. 

Період між аукціоном з умовами та аукціоном із зниженням стартової ціни, 

аукціоном за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 20 календарних днів від дати опублікування інформаційного 

повідомлення електронною торговою системою. 

 

ВИСТУПИЛИ: Михайлишин Т. В.,  Шевчук Г. В.  - члени аукціонної комісії, які 

погодились із запропонованими умовами продажу об’єктів малої приватизації.  

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію про визначення умов продажу об’єктів приватизації  взяти до 

відома. 

2. Схвалити розроблені умови продажу об’єктів малої приватизації. 

3. Подати Органу приватизації  розроблені умови продажу на затвердження.  

 

ГОЛОСУВАЛИ:  

За : ___5___Проти ____0___Утримались ___0___ 
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3 СЛУХАЛИ: Савчук М. Я.  –  секретаря комісії, про розроблення інформаційного 

повідомлення, яка довела до відома присутніх, що відповідно до Положення про 

діяльність аукціонної комісії для продажу об’єктів малої приватизації селищної 

ради, аукціонна комісії розробляє текст інформаційного повідомлення щодо 

проведення аукціону. 

Згідно із Законом України «Про приватизацію державного і комунального майна» в 

інформаційному повідомленні про приватизацію обов’язково зазначаються 

відомості, передбачені статтею 21 цього закону і запропонувала текст 

інформаційного повідомлення по об’єкту приватизації викласти в такій редакції: 

 

 

Інформаційне повідомлення - 1 

 про проведення в електронній торговій системі продажу на аукціоні   об’єкта 

малої приватизації, що належить до комунальної власності Рожнятівської селищної 

ради - Каналізаційна насосна станція № 2 загальною площею 70,3 м кв. , яка 

знаходиться за адресою: с. Сваричів,  вул. Л. Українки, 79.  

 

1. Інформація про об’єкт приватизації. 

Повне найменування та опис об’єкта: нежитлова будівля каналізаційна 

насосна станція № 2 , загальною площею   70,3 м кв.,   Позначена на плані 

виробничого будинку літерою «А». кількість поверхів -1, матеріал фундаменту – бетон, 

матеріал стін – цегла, дах – шифер, перекриття – з/бетонне, підлога – бетон, прорізи – 

дерев’яні, металеві, зовнішні оздоблювані роботи – звичайна штукатурка. Внутрішня 

інфраструктура – електроосвітлення. 

Державна реєстрація права власності на нерухоме майно: реєстраційний номер 

об’єкта нерухомого майна в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно: 

1870971726248,  07.09.2021 року. 

Об’єкт не перебуває в оренді. 

Місцезнаходження об’єкта: Івано-Франківська область, Калуський район,  с. 

Сваричів по  вул. Л. Українки, 79.  

Дані про земельну ділянку: кадастровий номер земельної ділянки 

2624885101:01:009:0128, площа (га): 0,0857, дата державної реєстрації – 13.11.2020 року, 

власник – комунальна власність Рожнятівської селищної ради.  

Інформація про балансоутримувача: Рожнятівська селищна рада (код ЄДРПОУ 

04355125), адреса: Івано-Франківська область, смт. Рожнятів вул. Шкільна,1. 

Організатор аукціону: Рожнятівська селищна рада (код ЄДРПОУ 04355125), 

адреса: Івано-Франківська область, смт. Рожнятів вул. Шкільна,1. 

- Електронна адреса: rozhnyativ@i.ua 

- Селищний голова: Рибчак Василь Ярославович. 

Час та місце ознайомлення з об’єктом: ознайомитися з об’єктом можна за місцем його 

розташування у робочі дні, попередньо узгодивши  з представником селищної ради 

годину огляду об’єкта за телефоном +380964790597   з 09:00 до 17:00. 

 

2. Інформація про аукціон. 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 

 Переможець аукціону оплачує послуги юридичних/фізичних осіб щодо 

проведення оцінки майна для приватизації.  

Усі витрати , пов’язані з набуттям права власності на придбане майно, витрати 

пов’язані з нотаріальним посвідчення договору – купівлі продажу  об’єкта здійснюються 

за рахунок Покупця (учасника-переможця) аукціону. Покупець забезпечує сплату всіх 

податків і зборів, передбачених чинним законодавством України. 

                              Рішення прийнято одноголосно. 
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У разі реєстрації лише одного учасника на аукціоні , а також на аукціоні зі 

зниженням стартової ціни – орган приватизації приймає рішення про приватизацію 

шляхом викупу безпосередньо таким учасником на підставі ст. 15 Закону України «Про 

приватизацію державного і комунального майна». 

 

Дата та час проведення аукціону: 20 календарних днів від дати опублікування 

інформаційного повідомлення електронною торговою системою; дата та година, о котрій 

починається аукціон, встановлюється електронною торговою системою (далі – ЕТС) для 

кожного електронного аукціону. 

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами, із 

зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для 

кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19 години 30 хвилин до 20 

години 30 хвилин дня, що передує дню проведення електронного аукціону. 

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом 

покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій 

встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону 

окремо з 16 години 15 хвилин до 16 години 45 хвилин дня проведення електронного 

аукціону. 

3. Інформація про умови, на яких здійснюється приватизація об’єкта  

 Аукціон проводиться відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію 

державного і комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів для 

продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 року № 432 (із 

змінами). 

 Покупець об’єкта повинен відповідати вимогам, передбаченими статтею 8 Закону 

України «Про приватизацію державного і комунального майна».  

Переможець електронного аукціону: 

-підписує протокол про результати електронного аукціону   та подає його оператору 

електронного майданчика, через якого ним подано цінову пропозицію, протягом трьох 

робочих днів з дня, наступного за днем його формування ЕТС; 

-укладає договір купівлі-продажу об'єкта малої приватизації з органом приватизації 

протягом 30(тридцяти) календарних днів з дня, наступного за днем формування 

протоколу про результати електронного аукціону. 

 

Розмір стартової ціни об’єкта малої приватизації для кожного зі способів 

продажі (без ПДВ): 

- для продажу на аукціоні з умовами: 78 820,00  грн. (сімдесят вісім тисяч вісімсот 

двадцять грн. 00 коп.);  

- для продажу на аукціоні зі зниженням стартової ціни: 39 410,00 грн (тридцять 

дев’ять тисяч чотириста десять  грн.. 00 коп.); 

- для продажу на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та 

подальшого подання цінових пропозицій: 39 410,00 грн. (тридцять дев’ять тисяч 

чотириста десять  грн.. 00 коп.). 

Розмір гарантійного внеску визначається на рівні 10% стартової ціни і 

становить (без ПДВ):  

- для продажу на аукціоні з умовами: 7 882,00 грн. (сім тисяч вісімсот вісімдесят 

дві грн.. 00 коп.); 

  - для продажу на аукціоні зі зниженням стартової ціни:  3 941,00 грн. (три тисячі 

дев’ятсот сорок один грн.. 00 коп.); 

  - для продажу на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та 

подальшого подання цінових пропозицій: 3 941,00 грн. (три тисячі дев’ятсот сорок один 

грн 00 коп.). 

Розмір мінімального кроку аукціону визначається на рівні  1% стартової ціни і 

становить (без ПДВ): 
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 - для продажу на аукціоні з умовами:  788,20 грн. (сімсот вісімдесят вісім грн.. 20 

коп.); 

  - для продажу на аукціоні зі зниженням стартової ціни:  394,10 грн. (триста 

дев’яносто чотири грн. 10 коп.); 

  - для продажу на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та 

подальшого подання цінових пропозицій: 394,10 грн. (триста дев’яносто чотири грн. 10 

коп.). 

Розмір реєстраційного внеску визначається на рівні 0,2 мінімальної заробітної 

плати станом на 1 січня 2021 року (6000*0,2) і становить (без ПДВ): 1200 грн.  

Кількість кроків аукціону за методом покрокового зниження  стартової ціни 

та подальшого подання цінових пропозицій – ___2__ 
Період між аукціоном з умовами та аукціоном із зниженням стартової ціни, 

аукціоном за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 20 календарних днів від дати опублікування інформаційного 

повідомлення електронною торговою системою. 

 

 

Інформаційне повідомлення -2 

 про проведення в електронній торговій системі продажу на аукціоні   об’єкта 

малої приватизації, що належить до комунальної власності Рожнятівської селищної 

ради – Будівля районної дитячої бібліотеки загальною площею 414,2 м кв за 

адресою :  

 смт. Рожнятів, вул. Остапа Вишні,2  

 

 

1. Інформація про об’єкт приватизації. 

Повне найменування та опис об’єкта: будівля районної дитячої бібліотеки, 

загальною площею   414,2 м кв.,  Позначена на плані виробничого будинку літерою «А», 

рік побудови – 1971,  кількість поверхів -2, матеріал фундаменту – бетон, матеріал стін – 

цегла, дерево, дах – залізо чорне, перекриття – дерево, підлога – дошка, сходи – 

бетон,прорізи – двері дерев’яні, ПВХ; вікна - ПВХ, зовнішні оздоблювані роботи – 

штукатурка, побілка, внутрішні оздоблювані роботи – штукатурка, побілка. Внутрішня 

інфраструктура – електроосвітлення, теплозабезпечення, водопостачання, каналізація, 

вентиляція. 

Будинок розташований у центральній зоні населеного пункту, біля головної магістралі, в 

районі зі сформованою транспортною та соціальною інфраструктурою, з існуючим 

балансом суспільних будинків, підприємств побутового обслуговування, житлових 

будинків. Найближче багатоповерхові житлові будинки та адміністративні будинки 

1970-1990-х років побудови, об’єкти соціальної інфраструктури, Під’їзні шляхи до 

будинку мають тверде покриття.  

Державна реєстрація права власності на нерухоме майно: реєстраційний номер 

об’єкта нерухомого майна в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно: 

2461665726060,  дата державної реєстрації -22.09.2021 року. Власник – Рожнятівська 

селищна рада. 

Об’єкт не перебуває в оренді. 

Місцезнаходження об’єкта: Івано-Франківська область, Калуський район, смт. 

Рожнятів вул.. Остапа Вишні, 2  

Дані про земельну ділянку: кадастровий номер земельної ділянки 

2624855100:01:001:0481, площа (га): 0,0563, дата державної реєстрації – 09.02.2018 року, 

власник – комунальна власність Рожнятівської селищної ради.  

Інформація про балансоутримувача:Відділ культури селищної ради  ( код 

ЄДРПОУ 02228457) смт. Рожнятів, пл. Єдності, 11 

Організатор аукціону: Рожнятівська селищна рада (код ЄДРПОУ 04355125), 

адреса: Івано-Франківська область, смт. Рожнятів вул. Шкільна,1. 
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- Електронна адреса: rozhnyativ@i.ua 

- Селищний голова: Рибчак Василь Ярославович. 

Час та місце ознайомлення з об’єктом: ознайомитися з об’єктом можна за місцем його 

розташування у робочі дні, попередньо узгодивши  з представником селищної ради 

годину огляду об’єкта за телефоном +380964790597   з 09:00 до 17:00. 

 

4. Інформація про аукціон. 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 

 Переможець аукціону оплачує послуги юридичних/фізичних осіб щодо 

проведення оцінки майна для приватизації.  

Усі витрати , пов’язані з набуттям права власності на придбане майно, витрати 

пов’язані з нотаріальним посвідчення договору – купівлі продажу  об’єкта здійснюються 

за рахунок Покупця (учасника-переможця) аукціону. Покупець забезпечує сплату всіх 

податків і зборів, передбачених чинним законодавством України. 

У разі реєстрації лише одного учасника на аукціоні , а також на аукціоні зі 

зниженням стартової ціни – орган приватизації приймає рішення про приватизацію 

шляхом викупу безпосередньо таким учасником на підставі ст. 15 Закону України «Про 

приватизацію державного і комунального майна». 

Дата та час проведення аукціону: 20 календарних днів від дати опублікування 

інформаційного повідомлення електронною торговою системою; дата та година, о котрій 

починається аукціон, встановлюється електронною торговою системою (далі – ЕТС) для 

кожного електронного аукціону. 

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами, із 

зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для 

кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19 години 30 хвилин до 20 

години 30 хвилин дня, що передує дню проведення електронного аукціону. 

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом 

покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій 

встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону 

окремо з 16 години 15 хвилин до 16 години 45 хвилин дня проведення електронного 

аукціону. 

5. Інформація про умови, на яких здійснюється приватизація об’єкта  

 Аукціон проводиться відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію 

державного і комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів для 

продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 року № 432 (із 

змінами). 

 Покупець об’єкта повинен відповідати вимогам, передбаченими статтею 8 Закону 

України «Про приватизацію державного і комунального майна».  

Переможець електронного аукціону: 

-підписує протокол про результати електронного аукціону   та подає його оператору 

електронного майданчика, через якого ним подано цінову пропозицію, протягом трьох 

робочих днів з дня, наступного за днем його формування ЕТС; 

-укладає договір купівлі-продажу об'єкта малої приватизації з органом приватизації 

протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дня, наступного за днем формування 

протоколу про результати електронного аукціону. 

 

Розмір стартової ціни об’єкта малої приватизації для кожного зі способів 

продажі (без ПДВ): 

- для продажу на аукціоні з умовами в сумі 1118370,00 грн. ( один мільйон сто 

вісімнадцять тисяч триста сімдесят гривень 00 коп.); 

- для продажу на аукціоні зі зниженням стартової ціни: 559185,00 грн. (п’ятсот 

п’ятдесят дев’ять сто вісімдесят п’ять  грн. 00 коп.); 
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- для продажу на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та 

подальшого подання цінових пропозицій: 559185,00 грн. (п’ятсот п’ятдесят дев’ять сто 

вісімдесять п’ять  грн. 00 коп.) 

Розмір гарантійного внеску визначається на рівні 10% стартової ціни і 

становить (без ПДВ):  

- для продажу на аукціоні з умовами: 111837,00 грн (сто одинадцять тис. вісімсот 

тридцять сім грн. 00 коп.); 

  - для продажу на аукціоні зі зниженням стартової ціни:  55918,50 грн (п’ятдесят 

п’ять тис. дев’ятсот вісімнадцять грн. 50 коп.); 

  - для продажу на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та 

подальшого подання цінових пропозицій: 55918,50 грн. (п’ятдесят п’ять тис. дев’ятсот 

вісімнадцять грн. 50 коп.) 

Розмір мінімального кроку аукціону визначається на рівні  1% стартової ціни і 

становить (без ПДВ): 

 - для продажу на аукціоні з умовами:  11118,37 грн. (одинадцять тис. сто 

вісімнадцять грн. 37 коп.) 

  - для продажу на аукціоні зі зниженням стартової ціни:  5591,85 грн. (п’ять тис. 

п’ятсот дев’яносто один грн. 85 коп.); 

  - для продажу на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та 

подальшого подання цінових пропозицій: 5591,85 грн. (п’ять тис. п’ятсот дев’яносто 

один грн. 85 коп.); 

Розмір реєстраційного внеску визначається на рівні 0,2 мінімальної заробітної 

плати станом на 1 січня 2021 року (6000*0,2) і становить (без ПДВ): 1200 грн.  

Кількість кроків аукціону за методом покрокового зниження  стартової ціни 

та подальшого подання цінових пропозицій – ___2___ 
 

 

 

Період між аукціоном з умовами та аукціоном із зниженням стартової ціни, 

аукціоном за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 20 календарних днів від дати опублікування інформаційного 

повідомлення електронною торговою системою. 

 

Інформаційне повідомлення -3 

 про проведення в електронній торговій системі продажу на аукціоні   об’єкта 

малої приватизації, що належить до комунальної власності Рожнятівської селищної 

ради – Будівля котельні «Шкільна» загальною площею 69,6 м кв за адресою :  

 смт. Рожнятів, вул. Шкільна, 6а 

 

1. Інформація про об’єкт приватизації. 

Повне найменування та опис об’єкта: будівля котельні «Шкільна», загальною 

площею   69,6 м кв.,  Позначена на плані виробничого будинку літерою «А», рік 

побудови – 1974,  кількість поверхів -1, матеріал фундаменту – бетон, матеріал стін – 

цегла,  дах – шифер, перекриття – залізобетонні панелі, підлога – плитка, бетон, сходи – 

бетон,прорізи – двері, вікна - дерев’яні, зовнішні оздоблювані роботи – штукатурка, 

побілка, внутрішні оздоблювані роботи – штукатурка, побілка. Інженерне забезпечення – 

електрика, водопровід, газ, каналізація. 

Будинок розташований у центральній зоні населеного пункту, біля головної магістралі, в 

районі зі сформованою транспортною та соціальною інфраструктурою, з існуючим 

балансом суспільних будинків, підприємств побутового обслуговування, житлових 

будинків. Найближче багатоповерхові житлові будинки та адміністративні будинки 

1970-1990-х років побудови, об’єкти соціальної інфраструктури, Під’їзні шляхи до 

будинку мають тверде покриття.  
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Державна реєстрація права власності на нерухоме майно: реєстраційний номер 

об’єкта нерухомого майна в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно: 

2461326026060,  дата державної реєстрації -16.09.2021 року. Власник – Рожнятівська 

селищна рада. 

Об’єкт не перебуває в оренді. 

Місцезнаходження об’єкта: Івано-Франківська область, Калуський район, смт. 

Рожнятів вул. Шкільна, 6а. 

Дані про земельну ділянку: площа земельної ділянки під котельнею – 113,0 м кв., 

під дровітнею – 26,4 м кв.; документація на земельну ділянку перебуває в процесі 

оформлення. 

Інформація про балансоутримувача: ДП «Рожнятівтеплокомуненерго»  

(  код ЄДРПОУ – 22198020)  тел.: (03474) 2-13-83 
Івано-Франківська область,  смт. Рожнятів, вул. Проценка, 3. 

Організатор аукціону: Рожнятівська селищна рада (код ЄДРПОУ 04355125), 

адреса: Івано-Франківська область, смт. Рожнятів вул. Шкільна,1,тел.(03474) 2-05-38 

-Електронна адреса: rozhnyativ@i.ua 

-Селищний голова: Рибчак Василь Ярославович. 

Час та місце ознайомлення з об’єктом: ознайомитися з об’єктом можна за місцем його 

розташування у робочі дні, попередньо узгодивши  з представником селищної ради 

годину огляду об’єкта за телефоном +380964790597   з 09:00 до 17:00. 

 

6. Інформація про аукціон. 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами. 

 Переможець аукціону оплачує послуги юридичних/фізичних осіб щодо 

проведення оцінки майна для приватизації.  

Усі витрати , пов’язані з набуттям права власності на придбане майно, витрати 

пов’язані з нотаріальним посвідчення договору – купівлі продажу  об’єкта здійснюються 

за рахунок Покупця (учасника-переможця) аукціону. Покупець забезпечує сплату всіх 

податків і зборів, передбачених чинним законодавством України. 

У разі реєстрації лише одного учасника на аукціоні , а також на аукціоні зі 

зниженням стартової ціни – орган приватизації приймає рішення про приватизацію 

шляхом викупу безпосередньо таким учасником на підставі ст. 15 Закону України «Про 

приватизацію державного і комунального майна». 

Дата та час проведення аукціону: 20 календарних днів від дати опублікування 

інформаційного повідомлення електронною торговою системою; дата та година, о котрій 

починається аукціон, встановлюється електронною торговою системою (далі – ЕТС) для 

кожного електронного аукціону. 

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами, із 

зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для 

кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19 години 30 хвилин до 20 

години 30 хвилин дня, що передує дню проведення електронного аукціону. 

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом 

покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій 

встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону 

окремо з 16 години 15 хвилин до 16 години 45 хвилин дня проведення електронного 

аукціону. 

7. Інформація про умови, на яких здійснюється приватизація об’єкта  

 Аукціон проводиться відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію 

державного і комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів для 

продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 року № 432 (із 

змінами). 

 Покупець об’єкта повинен відповідати вимогам, передбаченими статтею 8 Закону 

України «Про приватизацію державного і комунального майна».  



 12 

Переможець електронного аукціону: 

-підписує протокол про результати електронного аукціону   та подає його оператору 

електронного майданчика, через якого ним подано цінову пропозицію, протягом трьох 

робочих днів з дня, наступного за днем його формування ЕТС; 

-укладає договір купівлі-продажу об'єкта малої приватизації з органом приватизації 

протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дня, наступного за днем формування 

протоколу про результати електронного аукціону. 

Розмір стартової ціни об’єкта малої приватизації для кожного зі способів 

продажі (без ПДВ): 

- для продажу на аукціоні з умовами: 114390,00  грн (сто чотирнадцять тис. триста 

дев’яносто грн. 00 коп.);  

- для продажу на аукціоні зі зниженням стартової ціни: 57195,00 грн. (п’ятдесят сім 

тис. сто дев’яносто п’ять  грн.. 00 коп.); 

- для продажу на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та 

подальшого подання цінових пропозицій: 57195,00 грн. (п’ятдесят сім тис. сто 

дев’яносто п’ять  грн. 00 коп.); 

 Розмір гарантійного внеску визначається на рівні 10% стартової ціни і 

становить (без ПДВ):  

- для продажу на аукціоні з умовами: 11439,00 грн. (одинадцять тис. чотириста 

тридцять дев’ять грн. 00 коп.) 

  - для продажу на аукціоні зі зниженням стартової ціни:  5719,50 грн (п’ять тис. 

сімсот дев’ятнадцять грн. 50 коп.); 

  - для продажу на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та 

подальшого подання цінових пропозицій: 5719,50 грн. (п’ять тис. сімсот дев’ятнадцять 

грн. 50 коп.); 

 

Розмір мінімального кроку аукціону визначається на рівні  1% стартової ціни і 

становить (без ПДВ): 

 - для продажу на аукціоні з умовами:  1143,90 грн. (одна тис. сто сорок три грн. 90 

коп.) 

  - для продажу на аукціоні зі зниженням стартової ціни:  571,95 грн. (п’ятсот 

сімдесят один  грн. 95 коп.); 

  - для продажу на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та 

подальшого подання цінових пропозицій: 571,95 грн. (п’ятсот сімдесят один  грн. 95 

коп.); 

Розмір реєстраційного внеску визначається на рівні 0,2 мінімальної заробітної 

плати станом на 1 січня 2021 року (6000*0,2) і становить (без ПДВ): 1200 грн.  

Кількість кроків аукціону за методом покрокового зниження  стартової ціни 

та подальшого подання цінових пропозицій – ____2__ 
 

Період між аукціоном з умовами та аукціоном із зниженням стартової ціни, 

аукціоном за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 20 календарних днів від дати опублікування інформаційного 

повідомлення електронною торговою системою. 

 

 

4 Додаткова інформація. 

Перерахування гарантійного та реєстраційного внесків, а також проведення 

розрахунків за придбані об’єкти проводяться на казначейський рахунок за такими 

реквізитами: в національній валюті : 

Одержувач: Рожнятівська селищна рада 

Код ЄДРПОУ:   04355125 

Рахунок: UA 888201720314241021203032101, (для перерахування реєстраційного 

внеску, гарантійного внеску, для проведення розрахунків за придбані об’єкти)  
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Державна казначейська служба України м. Київ 

Призначення платежу: (реєстраційний/гарантійний внесок за участь в 

електронному аукціоні щодо приватизації об’єкта малої приватизації та/або кошти за 

придбаний об’єкт малої приватизації – нежитлова будівля - каналізаційна насосна 

станція № 2, яка знаходиться за адресою: с. Сваричів вул. Л. Українки,79. 

 

5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення. 

Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта 

приватизації, прийнятого відповідно до ч. 4 ст. 15 Закону., 

Унікальний код присвоюється об’єкту приватизації під час публікації переліку 

об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій системі. 

Посилання на перелік авторизованих майданчиків та їх рахунки, відкриті для 

оплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків: 

https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.  

 

 

ВИСТУПИЛИ:  Голова аукціонної комісії та члени аукціонної комісії які 

запропонували схвалити тексти інформаційних повідомлень по об’єктах приватизації в 

оголошеній редакції. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію, яку заслухали, взяти до відома. 

2. Схвалити тексти інформаційних повідомлень. 

3. Опублікувати інформаційні повідомлення на веб-сайті Рожнятівської 

селищної  ради та в електронній торговій системі протягом 10 робочих днів 

після прийняття рішення про затвердження умов продажу об’єктів малої 

приватизації. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За:___5__  

Проти: ___0__ 

Утримались:__0__  

(Рішення прийнято одноголосно) 

 

 

 

Голова аукціонної комісії:         ____________________ Сологуб В. В. 

 

Секретар  аукціонної комісії:     ____________________ Савчук М. Я  

 

Члени аукціонної комісії:            ____________________Михайлишин Т. В.    

       

 

                                                        ____________________   Джогола Т.В. 

                                                       

                                          

                                                        ____________________   Шевчук Г. В. 

  

https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2

