
 
У к ра їн а  

Бережанська міська рада Тернопільської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 06 лютого  2020 року                    №  1149 

 

Про затвердження протоколу про 

результати електронного аукціону з 

продажу об’єкта малої приватизації 

по вул. Лепких, 9 в м. Бережани 

 

Керуючись Законом України «Про приватизацію державного і 

комунального майна», Порядком проведення електронних аукціонів для 

продажу об’єктів малої приватизації, затвердженим постановою Кабінету 

Міністрів України від 10.05.2018року №432 (із змінами), враховуючи рішення 

сесії міської ради №1505 від 08.11.2019 року «Про затвердження Переліку 

об’єктів комунальної власності Бережанської міської територіальної громади, 

які підлягають приватизації у 2019 році», рішення сесії міської ради №1512  від 

15.11.2019 року «Про приватизацію об’єктів комунальної власності», протокол 

№2 засідання аукціонної комісії від 05.02.2020 року, беручи до уваги  Протокол 

про результати електронного аукціону №UA-PS-2020-01-04-000016-3 

сформованого 27.01.2020 року о 16:49:27 для забезпечення приватизації 

нежитлового приміщення, бляхарного цеху  за адресою: Тернопільська область, 

м. Бережани, вул. Лепких, 9 , площею 42,1  кв.м. шляхом продажу на аукціоні з 

умовами, виконавчий комітет Бережанської міської ради, 

В И Р І Ш И В: 

1. Затвердити протокол про результати електронного аукціону                    

№ UA-PS2020-01-04-000016-3 сформованого 27 січня 2020 року о 16:49:27 

оператором - ТОВ «Електронні торги України», через електронний майданчик 

якого запропоновано ціну у сумі 115310.00 грн. (сто п'ятнадцять тисяч триста 

десять гривень 00 коп.), без врахування податку на додану вартість - покупцем  

Вітковською Наталією Тарасівною, код 2435905005. 

2. Визнати переможцем електронних торгів з приватизації об’єкту малої 

приватизації комунальної власності територіальної громади - нежитлове 

приміщення, бляхарний цех  за адресою Тернопільська область, м. Бережани, 

вул. Лепких, 9, площею 42,1 кв.м – Вітковську Наталію Тарасівну, код 

2435905005. 



3. Юридичному відділу міської ради підготовити необхідні документи 

щодо укладення договору купівлі-продажу нежитлового приміщення 

бляхарного цеху за адресою: Тернопільська область, м. Бережани, вул. Лепких, 

9 площею 42,1  кв.м. із переможцем електронних торгів Вітковською Наталією 

Тарасівною  в сумі 115 310.00 грн. (сто п’ятнадцять тисяч триста десять гривень 

00 коп.) без врахування податку на додану вартість. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого 

заступника міського голови Адамовича П.П. 

 

 

Міський  голова                Володимир   МУЗИЧКА  
                           
                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


