
ВОЛОДИМИРЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(восьме скликання)

Р І Ш Е Н Н Я  

ОН  2022 року №

Про затвердження Умов продажу на 
аукціоні об’єкта нерухомого майна 
комунальної власності Володимирецької 
селищної територіальної громади

Відповідно до Закону України «Про приватизацію державного і 
комунального майна», статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 рік № 432 
«Про затвердження Порядку проведення електронних аукціонів для продажу 
об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу», у 
відповідності до Положення про порядок приватизації (відчуження) комунального 
майна Володимирецької селищної територіальної громади, затвердженого 
рішенням Володимирецької селищної ради від 21 травня 2021 року № 247, рішення 
Володимирецької селищної ради від 23 грудня 2021 року № 631 «Про затвердження 
переліку об’єктів комунальної власності Володимирецької селищної територіальної 
громади, які підлягають приватизації у 2022 році», рішення виконавчого комітету 
від 18 січня 2022 року № 13 «Про утворення аукціонної комісії для продажу 
об’єктів ком}шальної власності Володимирецької селищної територіальної громад», 
розглянувши розроблені аукціонною комісією умови продажу об’єкта комунальної 
власності Володимирецької селищної територіальної громади, за погодженням з 
постійною комісією з економічних питань, управління комунальною власністю, 
житлово-комунального господарства, інвестиційного розвитку, земельних відносин, 
екології, природокористування та благоустрою селищної ради, селищна рада,

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Умови продажу на аукціоні об’єкта комунальної власності 
Володимирецької селищної територіальної громади -  цілісного майнового 
комплексу, розташованого за адресою: Рівненська область, Вараський район, 
селище міського типу Володимирець, вулиця Симона Петлюри, 42, який 
перебуває у господарському віданні та на балансовому обліку комунального 
підприємства по водопостачанню та водовідведенню «АКВА», що додається.



2. Відділу економіки, інвестицій, житлово-комунального господарства 
забезпечити публікацію інформаційного повідомлення про приватизацію об’єкта 
комунальної власності Володимирецької селищної територіальної громади в 
електронній торговій системі.

3. Сектору комунікацій та цифрового розвитку оприлюднити інформаційне 
повідомлення про приватизацію об’єкта комунальної власності Володимирецької 
селищної територіальної громади на офіційному сайті Володимирецької селищної 
ради.

4. Контроль за^^шд^шиям рішення дор}^ти першому заступнику 
селищного голови ІШШМУ.

Селищний голова^ Василь КОВЕНЬКО



Рішення селищної ради 
Ді О Ч о ї д р  2 0 2 2  року № _ ^ 6

УМОВИ
продажу на аукціоні об’єкта комунальної власності Володимирецької 

селищної територіальної громади -  цілісного майнового комплексу, 
розташованого за адресою: Рівненська область, Вараський район, селище 

міського типу Володимирець, вулиця Симона Петлюри, 42, який перебуває у 
господарському відданні та на балансовому обліку комунального 

підприємства по водопостачанню та водовідведенню «АКВА»

Спосіб приватизації: аукціон з умовами.
Розмір стартової ціни:

- для продажу на аукціоні з умовами: 670001 грн.
Розмір гарантійного внеску (10% стартової ціни):

- для продажу на аукціоні з умовами: 67000 грн.
Розмір мінімального кроку аукціону(1% стартової ціни):

- для продажу на аукціоні з умовами: 6700 грн.
Розмір реєстраційного внеску (0,2 розміру мінімальної заробітної плати станом на 
01.01.2022) : 1300 грн. (одна тисяча триста гривень)

У разі якщо для участі в аукціоні подано заяву від одного покупця, аукціон 
визнається таким, що не відбувся, а орган приватизації приймає рішення про 
відчуження зазначеного об’єкта шляхом викупу безпосередньо такому покупцеві за 
запропонованою ним ціною, але не нижче стартової ціни.
Умови продажу об’єкта приватизації;

- основні }/мови (передбачені абзацами п’ятим і шостим частини четвертої статті 
15 та частиною другою статті 18 Закону України «Про приватизацію державного і 
комунального майна») -  без умов,
Додаткові умови продажу:

-власником об’єкта приватизації стає покупець, що в ході торгів запропонував 
за нього найвищу ціну;

-всі витрати пов’язані з укладанням договору купівлі-продажу об’єкта 
приватизації, його нотаріальним посвідченням та реєстрацією права власності на об’єкт 
нерухомого майна бере на себе покупець;

-покупець зобов’язаний протягом 3-х робочих днів після сплати в повному 
обсязі ціни продажу об’єкта прийняти цей об’єкт за актом приймання-передачі;

-подальше використання об’єкта визначає покупець в межах діючого 
законодавства України;

-дотримання санітарно-екологічних та протипожежних норм експлуатації 
об’єкта, утримання прилеглої території у належному санітарному стані;

-право власності на земельну ділянку під об’єктом нерухомого майна не 
переходить до Покупця за результатами даного аукціону, а підлягає наступному 
оформленню в установленому чинним законодавством України;

ЗАТВЕРДЖЕНО



-переможець аукціону зобов’язаний протягом одного місяця після укладення 
договору купівлі-продажу об’єкта відчуження звернутись до Володимирецької 
селищної ради в порядку, визначеному Земельним кодексом України, із заявою про 
оформлення права власності або користування земельною ділянкою, на якій 
розташований об’єкт продажу;

- у разі несплати коштів за об’єкт приватизації згідно з договором 
купівлі-продажу протягом ЗО днів з дня укладення договору та його нотаріального 
посвідчення покупець сплачує на користь органу приватизації неустойку у розмірі 5 
відсотків ціни продажу об’єкта. У разі несплати коштів згідно з договором 
купівлі-продажу протягом наступних ЗО днів договір підлягає розірванню відповідно до 
статті 29 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна»;

-у разі відмови переможця аукціону від підписання протоколу аукціону або від 
укладення договору купівлі-продажу, що підтверджується відповідним актом, 
електронною торговою системою автоматично формується та оприлюднюється новий 
протокол аукціону

-переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону або 
договору купівлі-продажу, позбавляється права на участь у подальших аукціонах з 
продажу того самого об’єкта (стаття 15 Закону України «Про приватизацію державного 
і комунального майна»);

-виконання покупцем інших вимог обов’язковість яких визначена Законом 
України «Про приватизацію державного і комунального майна».

Секретар селищної ради Юрій БЛИЩИК


