
 
 

У кр а їна  

Бережанська міська рада Тернопільської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 13 серпня 2020  року                                                                            №  1287 

 

Про затвердження стартової 

ціни та умов продажу об’єктів  

приватизації  
 

Відповідно до Закону України «Про приватизацію державного і 

комунального майна», керуючись ст. 29, ст. 60 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» та Порядком 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, враховуючи рішення сесії міської ради від 04.08.2020  року № 1785  

«Про затвердження Переліку об’єктів комунальної власності Бережанської 

міської територіальної громади, які підлягають приватизації у 2020 році», 

«Положення про діяльність аукціонної комісії з продажу об’єктів малої 

приватизації комунальної власності територіальної громади м. Бережани, сіл 

Лісники та Рай», затвердженого рішенням сесії міської ради № 1016 від 

26.07.2018 року, розглянувши протокол аукціонної комісії № 2 від 12.08.2020 

року виконавчий комітет Бережанської міської ради,  

В И Р І Ш И В: 

1. Затвердити умови продажу на аукціоні  з умовами   очисних  споруд,  за 

адресою: вул. С. Стрільців, 69«А» в м. Бережани,  склад яких  входять:              

А - будівля, площею – 89,0 кв.м.; Б - будівля, площею 2,8 кв.м., 1 басейн, 

площею – 12,0 кв.м.; 2 басейн, площею – 12,0 кв.м.;  3 колодязь, площею  4 

кв.м.; 4 колодязь, площею – 0,8 кв.м.; 5 колодязь, площею -  0,8 кв.м.;                  

6 колодязь, площею – 0,8 кв.м.; 7 басейн, площею – 73,2 кв.м.; 8  басейн, 

площею – 81,4 кв.м. 

1.1. Стартову ціну об’єкта для продажу на аукціоні з умовами  (без 

врахування ПДВ): 175227 гривень (сто  сімдесят п’ять тисяч двісті двадцять сім 

гривень  00 коп. ).  

Розмір гарантійного внеску:  17522,70  гривень ( сімнадцять тисяч п’ятсот 

двадцять дві гривні 70 коп.). 



 1.2. Стартову ціну об’єкта для продажу на аукціоні із зниженням стартової 

ціни (без врахування ПДВ): 87613,5 гривень (вісімдесят сім тисяч шістсот 

тринадцять гривень  50 коп.).  

Розмір гарантійного внеску: 8761,35 гривень (вісім тисяч сімсот  шістдесят 

одна гривня 35 коп.). 

 1.3. Стартову ціну об’єкта для продажу на аукціоні за методом 

покрокового зниження ціни та подання цінових пропозицій (без врахування 

ПДВ): 87613,50 гривень (вісімдесят сім тисяч шістсот тринадцять гривень  50 

коп.).  

 Розмір гарантійного внеску: 8761,35 грн. (вісім тисяч сімсот  шістдесят 

одна гривня 35 коп.). 

1.4. Розмір реєстраційного внеску становить 0,2 мінімальної заробітної 

плати станом на 1 січня 2020 року – 944,60 гривень (дев’ятсот сорок чотири 

гривні 60 коп.)  

 1.5. Крок для аукціону  з умовами складає 1% від стартової ціни аукціону 

– 1752,27  гривень (одна тисяча  сімсот п’ятдесят дві гривні 27  коп.);  

1.6. Крок для аукціону із зниженням стартової ціни складає 1% від 

стартової ціни аукціону –  876,14 гривень  ( вісімсот сімдесят шість гривень 14 

коп.)  

1.7. Крок для аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни 

складає 1% від стартової ціни аукціону – 876,14 гривень  (вісімсот сімдесят 

шість гривень 14 коп.) Загальна кількість кроків, на які знижується стартова 

ціна об’єкта на аукціоні за методом покрокового зниження ціни та подальшого 

подання цінових пропозицій, становить 3 (три) кроки. 

 2. Затвердити умови продажу. 

Продаж  очисних споруд по вул. С. Стрільців, 69«А» в м. Бережани 

Тернопільської області здійснюється на аукціоні з умовами: 

- Покупець зобов’язаний дотримуватись санітарно – екологічних та 

протипожежних норм експлуатації об’єкта приватизації та утримувати 

прилеглу територію в належному стані; 

 - покупець несе усі витрати пов’язані із проведенням оцінки об’єкту  та 

рецензії звіту, в тому числі нотаріальне оформлення договору купівлі – 

продажу об’єкту нерухомого майна; 

- право власності на земельну ділянку для обслуговування об’єкту 

нерухомого майна  не переходить до покупця за результатами даного аукціону, 

а підлягає  подальшому  оформленню в установленому законом порядку. 

3. Затвердити інформаційне повідомлення щодо продажу на аукціоні з 

умовами об’єкту малої приватизації комунальної власності Бережанської 

міської територіальної громади згідно додатку (додається). 

 4.Опублікувати інформаційне повідомлення про приватизацію в засобах 

масової інформації, на офіційному сайті Бережанської міської ради та в 

електронній торговій системі «Прозорро. Продажі».  

5. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.  

 

Міський  голова                   Володимир МУЗИЧКА  


