
  

З Б А Р А З Ь К А  М І С Ь К А  Р А Д А
Т Е Р Н О П І Л Ь С Ь К О Ї  О Б Л А С Т І

V I I  С К Л И К А Н Н Я
Ш І С Т Н А Д Ц Я Т А   С Е С І Я

 РІШЕННЯ

№ VII/16/5                                                                                           від 31 травня 2017 року

 
Про  затвердження  Програми 
приватизації  майна  комунальної  
власності  м.Збаража  на  2017-2020 
роки

Керуючись пунктом 30 статті  26,  статтею 59, пунктом 6 статті  60  Закону 

України  "Про  місцеве  самоврядування  в  Україні",  Законами  України  

"Про  Державну  програму  приватизації","Про  приватизацію  державного 

майна",  "Про  приватизацію  невеликих  державних  підприємств  /малу 

приватизацію/", сесія міської ради

ВИРІШИЛА:

1.  Затвердити  "Програму  приватизації  майна  комунальної  власності  м. 

Збаража на 2017-2020 роки" (додаток №1)

2. Визнати такими, що втратили чинність попередні рішення сесії Збаразької 

міської ради щодо затвердження програми приватизації майна.  

  

Міський голова Збаража                                         Р. С. ПОЛІКРОВСЬКИЙ 



Додаток №1 до рішення сесії  
Збаразької міської ради
від  №VII/16/5

Програма приватизації майна комунальної власності на 2017 – 2020 роки

1. Загальна частина

1.1.  Програма  приватизації  майна  комунальної  власності  м.  Збаража  (надалі  – 
Програма)  розроблена  на  підставі  Законів  України  "Про  місцеве  самоврядування  в 
Україні", "Про приватизацію невеликих державних підприємств /малу приватизацію"   та 
згідно  з  Методикою  оцінки  вартості  майна,  затвердженою  Постановою  КМУ  від 
10.12.2003р. №1891.

1.2.  Програма  приватизації  визначає  основну  мету,  пріоритети  та  способи 
приватизації майна комунальної власності м. Збаража, а також забезпечення надходження 
коштів від приватизації до бюджету розвитку міського бюджету м.Збаража. Програма діє 
до затвердження чергової програми приватизації майна комунальної власності м.Збаража

1.3. Основною метою приватизації є підвищення ефективності використання майна 
шляхом  його  приватизації,  формування  приватної  власності,  створення  конкурентного 
середовища. 

1.4. До пріоритетів проведення приватизації належать: 
- реалізація права територіальної громади володіти, доцільно, ощадливо, ефективно 

користуватися  і  розпоряджатися  на  власний  розсуд  і  в  своїх  інтересах  майном,  що 
належить їй; 

- сприяння подальшому розвитку інфраструктури міста шляхом збільшення частки 
приватних  власників,  які  мають  довгострокові  інтереси  в  розвитку  об'єкта,  що 
приватизувався, здійснюють ефективне управління ним і сприяють створенню соціально 
орієнтованої ринкової економіки; 

- підвищення заінтересованості інвесторів у розвитку інфраструктури міста; 
- приватизація  підприємств  виключно за  кошти з  урахуванням їх  індивідуальних 

особливостей; 
- забезпечення інформаційної відкритості процесу приватизації;
- залучення коштів для розвитку та структурної перебудови економіки міста; 
- створення  сприятливих  умов  для  появи  приватних  власників,  які  мають 

довгострокові  інтереси  у  розвитку  приватизованого  об'єкта  та  здійснюють  ефективне 
управління ним; 

1.5.  Виходячи  з  мети  та  пріоритетів  приватизації,  визначених  цією  Програмою, 
встановлюється завдання щодо забезпечення надходження до бюджету розвитку міського 
бюджету коштів від приватизації комунального майна.

                                   2. Суб'єкти приватизації
2.1.  Суб'єктами  приватизації  комунального  майна  територіальної  громади м. 

Збаража є: 
- продавець; 
- покупці (їх представники);
- посередники.
2.2. Приватизація майна, що знаходиться в комунальній власності  територіальної 

громади  міста  здійснюється  згідно  визначених  переліків  об'єктів  приватизації,  які 
затверджуються рішенням сесії Збаразької міської ради.



2.3.  Продавцем  об'єктів  приватизації  є  Збаразька  міська  рада  від  імені 
територіальної  громади міста  в  особі  Збаразького  міського комунального підприємство 
“Збараж” (далі МКП “Збараж”).  

2.4. Покупцями об'єктів приватизації можуть бути: 
- фізичні особи (громадяни України, іноземні громадяни, особи без громадянства);
- юридичні особи, що зареєструвалися на території України; 
- юридичні особи інших держав. 
2.5. Не можуть бути покупцями об'єктів приватизації: 
- юридичні  особи,  у  майні  яких частка  державної  або  комунальної  власності 

перевищує 25 відсотків; 
- органи державної влади і місцевого самоврядування; 
- працівники державних та місцевих органів приватизації;
- державні (комунальні) господарські об'єднання, державні (комунальні) холдингові 

 компанії,  державні (комунальні) акціонерні товариства (компанії), їх дочірні компанії та 
підприємства;

-  особи, зареєстровані  в  офшорній  зоні  (перелік  таких  зон  визначає  Кабінет 
Міністрів України) чи країнах, включених FATF до списку країн, що не співпрацюють у 
сфері  протидії  відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом;

-  особи,  які  прямо  чи  опосередковано  контролюються  особами,  що  визначені  в 
даному пункті. 

                                  3. Об’єкти приватизації
3.1. Об’єктами приватизації (відчуження) є:
- житлові, нежитлові будівлі та приміщення, (в тому числі, що визнані ветхими);
- майно, що визнано відумерлою спадщиною та безхазяйне майно (в т.ч.  гаражі) 

після визнання права комунальної власності на дані об’єкти;
-індивідуальне визначене майно;
- об'єкти незавершеного будівництва;
- єдині майнові комплекси комунальних підприємств.
               4. Порядок застосування способів приватизації 
4.1  З  метою  раціонального  та  ефективного  застосування  способів  приватизації 

об’єктів комунальної власності застосовується класифікація цих об’єктів, а саме:
Група А: 
-  єдині  майнові  комплекси  комунальних  підприємств,  окреме  індивідуально 

визначене  майно,  будівлі,  споруди  та  нежитлові  приміщення,  майно  підприємств, 
ліквідованих за рішенням сесії міської ради; майно підприємств, які не були продані як 
цілісні  майнові  комплекси  в  тому  числі  разом  із  земельними  ділянками,  на  яких 
вищезгадані об’єкти  розташовані).   

Група Д: 
- об’єкти незавершеного будівництва, законсервовані об'єкти (в тому числі разом із 

земельними ділянками, на яких вони розташовані) , а також невстановлене устаткування та 
будівельні  матеріали,  які  придбані  для  об’єкта  незавершеного  будівництва,  але 
приватизуються окремо.   

Група Ж: 
-  незалежно  від  вартості,  об'єкти  охорони  здоров'я,  освіти,  культури,  фізичної 

культури  і  спорту,  видавництв  преси,  відпочинку  і  туризму,  що  знаходяться  на 
самостійних  балансах,  крім  тих,  які  не  використовувалися  за  прямим  призначенням 
протягом  3-х  і  більше  років  або  виключені  з  відповідного  переліку  (установ  освіти, 
охорони  здоров'я  і  т.  і.),  в  тому  числі  разом  із  земельними  ділянками,  на  яких  вони 
розташовані. 

4.2.  Віднесення  об'єкта  приватизації  до  тієї  або  іншої  групи  здійснюється    з 
урахуванням вимог чинного законодавства.



4.3.  Продаж  об'єктів  комунальної  власності  територіальної  громади 
міста  здійснюється  способами,  що  визначаються  законодавством  України   для  кожної 
групи об'єктів. 

                     5. Підготовка об’єктів до приватизації

5.1.  МКП  “  Збараж”  разом  з   виконавчими  комітетом  міської  ради    здійснює 
підготовку об'єктів до приватизації. 

5.2.   МКП  “  Збараж”  має  право  залучати  незалежних  консультантів  і  суб’єктів 
оціночної  діяльності  для  проведення  робіт  щодо  приватизації  об'єктів  комунальної 
власності, у тому числі на конкурентній основі.

5.3. Підготовка об'єктів до приватизації (відчуження) може включати: 
1)  інвентаризацію  майна,  що  підлягає  приватизації,  із  залученням  (в  разі 

необхідності) аудитора і визначення умов його подальшого використання; 
2) виявлення комунального майна, що не підлягає приватизації, і визначення умов 

його подальшого використання; 
3)  виявлення  іншого  комунального  майна,  що  тимчасово  не  використовується,  і 

розробка пропозицій щодо умов його подальшого використання; 
4)  виявлення  й  упорядкування  об'єктів  незавершеного  будівництва  і  визначення 

умов їх подальшого використання; 
5) здійснення заходів щодо підготовки об'єктів соціально-культурної та побутової 

сфери, культових споруд для подальшого продажу відповідно до законодавства; 
6) здійснення оформлення технічної документації в бюро технічної інвентаризації 

та реєстрація права власності на об'єкти нерухомого майна; 
7)  виділення  майна  підприємства,  що  не  порушує  технологічної  єдності 

виробництва і може бути вилучено із його складу з метою приватизації;
8)  уточнення  меж земельної  ділянки,  оформлення  (у  випадку  відсутності)  права 

землекористування;
9)замовлення проведення робіт із землеустрою. 
5.4. Ініціатива щодо приватизації (відчуження) об’єктів комунальної власності може 

виходити як від МКП “ Збараж”, так і від  міської ради, юридичних чи фізичних осіб, які 
можуть бути покупцями відповідно до законодавства.

Приватизація  об’єктів  комунальної  власності  здійснюється  переважно 
конкурентними способами.  Пропозиція щодо визначення способу приватизації  виходить 
від  МКП  “Збараж”   і  виноситься  на  погодження  сесії  міської  ради.  Приватизація 
комунального  майна  здійснюється  за  способами,  визначеними Законом  України  "Про 
приватизацію  державного  майна", з  урахуванням  особливостей  їх  застосування, 
встановлених для окремих груп об'єктів приватизації іншими законами.

5.5. Сформовані переліки об'єктів приватизації подаються на розгляд  сесії міської 
ради (з попереднім розглядом постійними комісіями міської ради).

5.6.  Після  затвердження  на  сесії  міської  ради  переліків  об’єктів,  що  підлягають 
приватизації,  МКП “ Збараж” здійснює заходи щодо приватизації об’єктів відповідно до 
чинного законодавства. 

5.7.  У  разі  виникнення  розбіжностей  між  площею  приміщення,  що  включено  до 
переліку приватизації, договором оренди та у технічній документації, виготовленій БТІ, у 
тому  числі  пов'язаних  з  розподілом  місць  загального  користування,  остаточними 
вважаються дані, зазначені в технічній документації БТІ.

 
                    6. Визначення ціни об’єктів приватизації

6.1.  Визначення  початкової  ціни  та  ціни  продажу  об'єктів  комунальної  власності 
здійснюється  шляхом  проведення  незалежної  оцінки  в  порядку,  встановленому 
законодавством  з  питань  оцінки  майна,  майнових  прав  та  професійної  оціночної 
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діяльності.  Висновок  суб’єкта  оціночної  діяльності  (із  врахуванням  рецензування)  про 
початкову ціну та ціну продажу затверджується рішенням виконавчого комітету міської 
ради.
6.2. Відбір суб’єктів оціночної діяльності для проведення оцінки вартості майна об’єктів 
комунальної  власності  територіальної  громади  міста,  що  підлягають  приватизації 
здійснюється МКП “Збараж” на конкурсних засадах.
6.3. Надання пільг з оплати за об’єкти приватизації комунальної власності не допускається.
6.4.  Кошти,  одержані  від приватизації  комунального майна,  зараховуються до бюджету 

м.Збараж.

7.УМОВИ ПРИВАТИЗАЦІЇ ОБ’ЄКТІВ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ.
7.1.Цільове використання об’єкту приватизації визначає:
- сесія міської ради;
- покупець (в межах чинного законодавства).
7.2.Покупець утримує об’єкт в належному санітарно-технічному стані та приймає 

участь  в  оплаті  витрат  по  обслуговуванню  прибудинкової  території  та  інвентарних 
об’єктів (ремонт даху, мережі опалення, водопостачання, ремонт фасаду та інше).

7.3.Покупець відшкодовує вартості робіт, пов’язані з продажем об’єкту, а саме:
 -  витрати пов’язані з отриманням витягу для укладання договору купівлі-продажу; 

- публікації в друкованих засобах масової інформації (щодо приватизації об’єкта);
- витрати пов’язані з проведенням аукціону;
- витрати пов’язані з укладанням договору-купівлі-продажу.
7.4.Нотаріальне  посвідчення  договору  купівлі-продажу  об’єкта  приватизації 

здійснюється за рахунок покупця.
         7.5 Покупці нежитлових приміщень, розташованих в будівлях, що перебувають у 
спільній  власності  (користуванні),  зобов’язані  сплачувати  земельний  податок  за 
користування земельною ділянкою, на якій розташований об’єкт приватизації;

 8. Основні зобов’язання власників об’єктів, що приватизуються
8.1.  При  приватизації  об'єктів  комунальної  власності,  з  метою  збереження  і 

розвитку  життєзабезпечення  міста  на  власників  об'єктів,  що  приватизувалися  можуть 
покладатися зобов'язання щодо:

- підтримання  приватизованих  нежитлових  приміщень  в  естетичному  вигляді, 
проведення  благоустрою  прилеглої  території,  утримання  в  належному  стані  під'їзних 
шляхів, проведення необхідних ремонтно-будівельних робіт фасаду будинку;

- укладання договорів з юридичними або фізичними особами, що надають послуги, 
пов'язані з утриманням і експлуатацією приміщень;

- укладання договорів з відповідними організаціями про часткову участь у витратах 
щодо утримання та ремонту житлового будинку та прилеглої території; 

- виконання вимог антимонопольного законодавства;
- утримання об'єктів соціально - побутового призначення; 
- виконання заходів  щодо створення безпечних  і  нешкідливих  для здоров'я  умов 

праці та охорони навколишнього середовища;
- внесення інвестицій у формах, передбачених чинним законодавством;
- безпечне утримання об’єкта приватизації;
- плата за користування земельною ділянкою.
Якщо умовами договору купівлі-продажу передбачено обтяження зобов’язального 

характеру щодо об’єкта приватизації,  обтяження зберігають свою дію для покупців,  які 
придбають об’єкт у разі його подальшого відчуження  протягом строку дії таких обтяжень.

Подальше  відчуження  такого  об’єкта  можливе  лише  за  умови  збереження  для 
нового власника зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу, виключно за згодою 
МКП “Збараж”, який здійснює контроль за їх виконанням.



У  разі  подальшого  відчуження  приватизованого  об’єкта  новий  власник  об’єкта 
зобов’язаний у  двотижневий строк  з  дня переходу  до нього права  власності  на  об’єкт 
подати МКП “Збараж”  копії документів, що підтверджують його право власності.

МКП “Збараж” зобов’язаний вимагати від нового власника виконання зобов’язань, 
визначених  договором  купівлі-продажу  об’єкта  приватизації  та  в  разі  їх  невиконання 
застосовувати до нього санкції згідно із законом.

Договори  про  подальше  відчуження  об’єкта,  обтяженого  зобов’язаннями,  що 
визначені  у  договорі  купівлі-продажу  такого  об’єкта,  підлягають  нотаріальному 
посвідченню та у випадках, передбачених законодавством, - державній реєстрації.

Відсутність  погодження  МКП  “Збараж”  подальшого  відчуження  об’єкта 
приватизації є підставою для визнання правочинів щодо такого відчуження недійсними.

9. Набуття права власності і порядок розрахунків за приватизовані об’єкти
9.1.  Право  володіння  (власності),  користування  і  розпорядження  об'єктом 

приватизації переходить до покупця після сплати в повному обсязі ціни продажу об'єкта 
приватизації на рахунок Збаразької міської ради. У разі якщо об’єктом є нерухоме майно, 
право  власності  на  нього  переходить  до  покупця  після  державної  реєстрації  в 
установленому законом порядку права власності на придбаний об’єкт, яка здійснюється 
після сплати у повному обсязі ціни продажу об’єкта.

9.2.  Після  придбання  об'єкта  його  новий власник  стає  правонаступником  прав  і 
обов'язків приватизованого підприємства (майна). 

9.3.  Покупець  зобов’язаний  провести  оплату  за  придбаний  об’єкт  приватизації 
протягом  30  календарних  днів  з  моменту  нотаріального  посвідчення  договору  купівлі-
продажу.  У  разі  несплати  коштів  протягом  зазначеного  строку  покупець  сплачує  на 
користь власника (міської ради) неустойку в розмірі 20 відсотків ціни продажу об’єкта. У 
разі несплати коштів згідно з договором купівлі-продажу разом з неустойкою протягом 
наступних 30 днів договір підлягає розірванню.

9.4.  У  триденний  термін  після  сплати  в  повному  обсязі  ціни  продажу  об'єкта 
приватизації  МКП “Збараж”  і новий власник підписують акт передачі приватизованого 
об'єкта.

9.5 Договір купівлі-продажу майна нотаріального посвідчується та укладається між 
МКП “Збараж”, що діє від імені територіальної громади міста та покупцем.

             10. Земельні відносини у процесі приватизації
10.1. Підприємства, що до початку приватизації мають у постійному користуванні 

земельні  ділянки,  після завершення процесу приватизації  оформляють у встановленому 
законодавством порядку право власності або право користування земельними ділянками 
на умовах оренди або сервітуту

10.2.  Замовлення  робіт,  пов’язаних  з  відведенням  земельної  ділянки,  на  якій 
розташований об’єкт та підготовкою технічної документації, необхідної для її придбання 
покладаються на МКП “Збараж”, а грошові витрати відшкодовуються покупцем об’єкта 
до підписання договору купівлі-продажу.

                   11. Заходи щодо виконання Програми

11.1. Організаційне забезпечення виконання Програми
МКП  “Збараж”  організовує  роботу  щодо  виконання  Програми  приватизації  та 

відчуження  шляхом  надання  пропозицій  щодо  формування  переліків  об'єктів,  що 
підлягають  приватизації  (відчуженню),  внесення  змін  в  ці  переліки  та  здійснює  інші 
заходи у відповідності з діючим законодавством.

При змiнi нормативно-правових актів, що стосуються питань приватизації, можуть 
змінюватись  i  доповнюватись  положення  даної  Програми.  Зміни  затверджуються 



рішенням сесії  міської  ради. Питання,  не врегульовані даною Програмою, вирішуються 
відповідно до чинного законодавства України з питань приватизації.

11.2. Інформаційне забезпечення процесу приватизації 
МКП “Збараж”  публікує  інформацію про  приватизацію  в  терміни  та  в  порядку, 

визначені законодавством.
11.3. Контроль за виконанням Програми 
Контроль  за  виконанням  цієї  Програми  здійснює  міська  рада  (шляхом 

заслуховування на своїх пленарних засіданнях звітів  МКП “Збараж” про хід виконання 
Програми),  постійні депутатські комісії міської ради  інші органи міської ради в межах 
своєї компетенції, визначеної Збаразькою міською радою. 

    

      

Секретар Збаразької міської ради                                                         Р.П. Напованець
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