
  

УКРАЇНА  

Рожнятівська селищна рада  

Івано-Франківської області 

        (тринадцята сесія восьмого демократичного скликання) 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 30 вересня 2021 року                   смт.Рожнятів 

№ 335 - 13/2021 

 

Про затвердження протоколу  аукціонної комісії  

та умов  продажу об’єктів малої приватизації 

 комунальної власності селищної ради  

 

 

Керуючись статтями 26, 59, 60 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статтею 15 Закону України «Про приватизацію 

державного і комунального майна», відповідно до пункту 22 Порядку 

проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та 

визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 10.05.2018 № 432, розглянувши протокол № 1 засідання 

аукціонної комісії для продажу об’єктів малої приватизації Рожнятівської 

селищної ради від  28.09.2021 року,  селищна  рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Затвердити протокол № 1 від  28.09.2021 року засідання аукціонної 

комісії для продажу об’єктів малої приватизації  Рожнятівської селищної ради 

(додається).  

2.  Затвердити запропоновані аукціонною комісією умови продажу об’єктів 

комунальної власності селищної ради, що підлягають приватизації шляхом 

продажу на аукціоні, згідно додатку 2. 

           3. Відділу економічного розвитку та інвестицій, туризму та комунального 

майна селищної ради опублікувати у встановленому порядку інформаційні 

повідомлення про продаж об’єктів малої приватизації, вказаних в додатку 2,  в 

електронній торгівельній системі  Прозоро.Продажі та на офіційному веб-сайті 

селищної ради  у строки та спосіб, визначені чинним законодавством України.  

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на  першого 

заступника селищного голови Віру Сологуб. 

     

 

 

Селищний голова                                             Василь РИБЧАК 
 

 

 

 

 



  

Додаток 2 

до рішення сесії селищної ради 

від 30.09.2021 р., №335-13/2021 

 

1. Умови продажу об’єкта малої приватизації комунальної власності Рожнятівської 

селищної ради  –  

Каналізаційна насосна станція № 2 загальною площею 70,3 м кв. за адресою: с. 

Сваричів вул. Л. Українки,79. 

 

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 вісімдесять 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. Умови продажу об’єкта малої приватизації комунальної власності Рожнятівської 

селищної ради  – 

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

     адресою: смт. Рожнятів, вул. Остапа Вишні, 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 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. Умови продажу об’єкта малої приватизації комунальної власності Рожнятівської 

селищної ради  –  

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

 смт. Рожнятів вул. Шкільна, 6а.  

 

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: 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. 
 

 

 

 

 

Секретар селищної ради     Тетяна Михайлишин 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


