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Про затвердження
програми приватизації
майна комунальної
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20192021 року
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Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Законами України
"Про приватизацію державного майна", “Про приватизацію державного і
комунального майна”, сесія міської ради
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити "Програму приватизації майна комунальної власності
м.Збаража на 20192021 роки". (додаток №1).
2. Визнати такими, що втратили чинність попередні рішення сесії
Збаразької міської ради щодо затвердження програми приватизації майна.
3.Створити та затвердити склад аукціоної комісії (додаток№2).
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з
питань житловопобутових відносин, заяв, скарг та пропозицій громадян,
прав споживачів, контролю за використанням комунального майна.
Міський голова Збаража

Р.С. ПОЛІКРОВСЬКИЙ

Начальник відділу реєстрації та
правового забезпечення

Присяжнюк О. А.

Секретар міської ради

Напованець Р. П.

Додаток №1
до рішення сесії Збаразької міської ради
№VII/28/__ від 28 лютого 2019 року

Програма приватизації майна комунальної власності м.Збаража
на 2019 – 2021 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 державного і комунального майна".
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 є:
•
державні органи приватизації;
•

місцеві ради, органи приватизації територіальних громад;

•

покупці.

2.2. Фонд державного майна України, його регіональні відділення та представництва у
районах і містах, органи приватизації в Автономній Республіці Крим становлять єдину

систему державних органів приватизації.
Державні органи приватизації здійснюють державну політику у сфері приватизації та
діють на підставі Закону України "Про Фонд державного майна України", Закону України
«Про приватизацію державного і комунального майна», інших актів законодавства.
2.3. Органи приватизації оприлюднюють та надають інформацію на запити відповідно
до Закону України "Про доступ до публічної інформації".
2.4. Органи приватизації не мають права втручатися в господарську діяльність
підприємств, за винятком випадків, передбачених законодавством України та установчими
документами таких підприємств.
2.5. Повноваження Збаразької міської ради у сфері приватизації визначаються законами
України і правовими актами органів місцевого самоврядування.
У разі делегування власних повноважень, стосовно приватизації майна, що перебуває у
комунальній власності Регіональному відділенню ФДМУ в Тернопільській області, Збаразька
міська рада обов’язково передбачає у місцевих програмах приватизації та бюджетах субвенції
на відшкодування даному відділеню витрат, пов’язаних з реалізацією зазначеного майна.
У разі ухвалення Збаразькою міською радою рішення про делегування власних
повноважень Регіональному відділеню ФДМУ в Тернопільській області, частина коштів, що
надійшли від приватизації майна, яке перебуває у комунальній власності, перераховується на
рахунки державних органів приватизації з відповідного місцевого бюджету за визначеними
Збаразькою міською радою нормативами у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів
України, для спрямування на фінансування витрат, пов’язаних з реалізацією комунального
майна.
2.6. Покупцями об’єктів приватизації з урахуванням обмежень, можуть бути:
1) громадяни України, іноземні громадяни;
2) юридичні особи, зареєстровані на території України, крім передбачених п.2.7 цієї
Програми;
3) юридичні особи інших держав, крім передбачених п.2.7 цієї Програми.
2.7. Не можуть бути покупцями:
1) органи державної влади;
2) державні підприємства, власником яких є держава Україна;
3) державні господарські об’єднання, державні холдингові компанії, державні
акціонерні товариства (компанії), їх дочірні компанії та підприємства;
4) працівники державних органів приватизації;
5) покупці, які зареєстровані в офшорних зонах (згідно з переліком, визначеним
Кабінетом Міністрів України) з непрозорою структурою власності (бенефіціарні власники
яких не розкриті на 100 відсотків), а також покупці, які походять з державиагресора (згідно з
підпунктами 6, 7 та 8 пункту 2.7 цих Правил);
6) держава, визнана Верховною Радою України державоюагресором, а також юридичні
особи, в яких така держава має участь, і особи, які перебувають під контролем таких
юридичних осіб;
7) юридичні особи, бенефіціарні власники 10 і більше відсотків акцій (часток) яких є
резидентом держави, визнаної Верховною Радою України державоюагресором. Зазначене
положення не застосовується до юридичних осіб, акції яких допущені до торгівлі іноземними
фондовими біржами за переліком Кабінету Міністрів України, крім юридичних осіб, які є

резидентами державиагресора;
8) фізичні особи  громадяни та/або резиденти держави, визнаної Верховною Радою
України державоюагресором;
9) юридичні особи, зареєстровані згідно із законодавством держав, включених FAТF до
списку держав, що не співпрацюють у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних
злочинним шляхом, а також юридичні особи, 50 і більше відсотків статутного капіталу яких
належать прямо або опосередковано таким особам;
10) юридичні особи, інформація про бенефіціарних власників яких не розкрита в
порушення вимог Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб 
підприємців та громадських формувань";
11) фізичні та юридичні особи, стосовно яких застосовано спеціальні економічні та
інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до Закону України "Про санкції", а також
пов’язані з ними особи;
12) особи, які були стороною продажу об’єкта приватизації в Україні і з якими було
розірвано договір купівліпродажу об’єкта приватизації у зв’язку з порушенням з боку таких
осіб, а також пов’язані з ними особи;
13) радники, залучені для підготовки об’єкта до приватизації.

3. Об’єкти приватизації.
3.1. До об’єктів державної і комунальної власності, що підлягають приватизації
(відчуження), належать усі об’єкти права державної і комунальної власності, крім тих,
приватизація яких прямо заборонена законами України.
3.2. У разі якщо майно органів державної влади та територіальної громади м.Збаража,
майно державних підприємств, що належать до сфери управління органів державної влади та
територіальної громади м.Збаража, Міністерства оборони України, Служби безпеки України,
Державної прикордонної служби України, сил цивільного захисту, Державної служби
спеціального зв’язку та захисту інформації України, Державної кримінальновиконавчої
служби України, правоохоронних органів та органів доходів і зборів безпосередньо не
забезпечує виконання зазначеними органами встановлених законодавством завдань, таке
майно є об’єктами, що підлягають приватизації.
Майно, яке перебуває на балансах державних підприємств, установ, організацій, що не
підлягають приватизації, та яке не входить до складу єдиних майнових комплексів, що
забезпечують основні види діяльності таких підприємств або більше трьох років не
використовуються у виробничій діяльності і подальше їх використання не планується,
належить до об’єктів, що підлягають приватизації.
3.3. До об’єктів малої приватизації належать:
1) єдині майнові комплекси державних і комунальних підприємств, їх структурних
підрозділів, у тому числі єдині майнові комплекси та їх структурні підрозділи, що передані в
оренду, крім єдиних майнових комплексів державних і комунальних підприємств, що
належать до об’єктів великої приватизації;
2) окреме майно.
Окремим майном вважається рухоме та нерухоме майно державних або комунальних
підприємств (у тому числі будівлі, споруди, нежитлові приміщення), майно, що залишилося

після закінчення процедури ліквідації державних або комунальних підприємств, визнаних
банкрутами; майно підприємств, що ліквідуються за рішенням органу, уповноваженого
управляти державним або комунальним майном; майно державних або комунальних
підприємств, що не були продані як єдині майнові комплекси; державне або комунальне
майно, що не увійшло до статутного капіталу господарських товариств та перебуває на обліку
господарських товариств, створених унаслідок приватизації або корпоратизації;
3) об’єкти незавершеного будівництва (будівлі, споруди, передавальні пристрої, які не
введені в експлуатацію), законсервовані об’єкти;
4) об’єкти соціальнокультурного призначення.
До об’єктів соціальнокультурного призначення належать об’єкти освіти, охорони
здоров’я, культури, фізичної культури та спорту, туризму, мистецтва і преси, телебачення,
радіомовлення, видавничої справи; санаторнокурортні заклади, будинки і табори відпочинку,
профілакторії; інші об’єкти, призначені для задоволення соціальних та культурних потреб
громадян незалежно від вартості майна; об’єкти соціальнокультурного призначення, що не
включені до статутного капіталу господарських товариств;
5) пакети акцій акціонерного товариства, утвореного у процесі приватизації або
корпоратизації, акції (частки), що належать державі у статутному капіталі господарських
товариств, інших господарських організацій і підприємств, заснованих на базі об’єднання
майна різних форм власності та розташованих на території України або за її межами, крім
пакетів акцій акціонерних товариств, що належать до об’єктів великої приватизації;
6) інші об’єкти, що не належать до об’єктів великої приватизації.
3.4. До об’єктів великої приватизації належать об’єкти державної або комунальної
власності (єдині майнові комплекси державних підприємств та пакети акцій (часток)
суб’єктів господарювання, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток)
належать державі), вартість активів яких згідно з даними фінансової звітності за останній
звітний рік перевищує 250 мільйонів гривень.
4. Порядок приватизації державного і комунального майна
4.1. Порядок приватизації державного і комунального майна передбачає:
формування та затвердження переліків об’єктів, що підлягають приватизації;
опублікування переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в офіційних друкованих
виданнях державних органів приватизації, на офіційному вебсайті Фонду державного майна
України, на офіційних сайтах Збаразької міської ради та в електронній торговій системі;
прийняття рішення про приватизацію;
прийняття Збаразькою міською радою рішення про приватизацію об’єкта комунальної
власності;
опублікування інформації про прийняття рішення про приватизацію об’єкта та у
випадках, передбачених Законом України «Про приватизацію державного і коунального
майна», інформації про вивчення попиту для визначення стартової ціни;
проведення інвентаризації та оцінки відповідно до законодавства;
проведення у випадках, передбачених законом, аудиту, екологічного аудиту об’єкта
приватизації;
перетворення державного або комунального підприємства в господарське товариство у

процесі приватизації у випадках, передбачених Законом України «Про приватизацію
державного і коунального майна»;
затвердження плану розміщення акцій акціонерних товариств, створених у процесі
приватизації, у випадках, передбачених Законом України «Про приватизацію державного і
коунального майна», та його виконання;
затвердження у випадках, передбачених Законом України «Про приватизацію
державного і коунального майна» , умов продажу об’єктів приватизації, розроблених
аукціонною комісією;
опублікування інформації про умови продажу, в тому числі стартову ціну об’єкта
приватизації;
проведення аукціону, укладення договору купівліпродажу;
укладення договору купівліпродажу в разі приватизації об’єкта шляхом викупу;
опублікування інформації про результати приватизації;
прийняття рішення про завершення приватизації.
4.2. У випадках, передбачених законодавством про захист економічної конкуренції,
покупець зобов’язаний отримати дозвіл Антимонопольного комітету України на безпосереднє
або опосередковане придбання у власність акцій (часток) у розмірі, що забезпечує досягнення
чи перевищення 25 або 50 відсотків голосів у вищому органі управління відповідного суб’єкта
господарювання, а також активів у вигляді єдиного майнового комплексу або структурного
підрозділу суб’єкта господарювання (далі  дозвіл на концентрацію).
4.3. Порядок подання та розгляду заяви про надання дозволу на концентрацію
встановлюється законодавством про захист економічної конкуренції.
4.4. Органи приватизації здійснюють відповідно до законодавства комплекс заходів
щодо забезпечення прозорості приватизації, висвітлення приватизаційних процесів шляхом
оприлюднення в засобах масової інформації (на вебсайті органів приватизації, в офіційних
друкованих виданнях органів приватизації, у мережі Інтернет та/або на радіо, телебаченні,
рекламних щитах) повідомлень про хід і результати приватизації.
4.5. Обов’язковому оприлюдненню підлягають:
переліки об’єктів, що підлягають приватизації;
інформація про об’єкти, щодо яких прийнято рішення про приватизацію.
4.6. В інформаційному повідомленні про приватизацію державного або комунального
майна обов’язково зазначаються:
спосіб проведення аукціону;
найменування об’єкта приватизації, його місцезнаходження;
дані про будівлі (споруди, нежитлові приміщення) та земельну ділянку, на якій розташовано
об’єкт приватизації (місцезнаходження, кадастровий номер (за наявності), площа, цільове
призначення земельної ділянки, інформація про особу, якій земельна ділянка належить на
праві власності або на праві користування, інформація про наявність обтяжень на земельну
ділянку), функціональне використання будівель (споруд, нежитлових приміщень) та умови
користування ними;
ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ (за наявності);
розмір статутного капіталу товариства та кількість акцій (розмір частки), запропонованих до

продажу (у разі продажу пакета акцій (часток);
стартова ціна об’єкта;
розмір гарантійного внеску;
розмір реєстраційного внеску;
найменування установи банку, її адреса та номери рахунків, відкритих для внесення
гарантійного внеску, реєстраційного внеску та проведення розрахунків за придбані об’єкти;
умови продажу та/або експлуатації об’єкта приватизації (за наявності);
інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта або його частини, із зазначенням за
кожним таким договором найменування орендаря, орендованої площі, розміру місячної
орендної плати, строку дії договору оренди;
кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні (кінцевий строк подання цінових
аукціонних пропозицій);
дата, час та місце проведення аукціону;
час і місце проведення огляду об’єкта;
інформація про радника (у разі його залучення);
назва організатора аукціону, адреса, номер телефону, час роботи служби з організації
аукціону;
адреса вебсайту організатора аукціону;
інші відомості (за рішенням державного органу приватизації).
До інформаційного повідомлення про приватизацію пакетів акцій (часток) єдиних майнових
комплексів, а також їх структурних підрозділів включаються відомості про:
середньооблікову чисельність працівників;
обсяг та основну номенклатуру продукції (робіт, послуг), у тому числі експортної (за
наявності);
основні показники господарської діяльності за останні три роки та за останній звітний період;
будівлі (споруди, нежитлові приміщення) та земельну ділянку, на якій розташовано об’єкт
приватизації (місце знаходження, кадастровий номер (за наявності), площа, цільове
призначення земельної ділянки, інформація про особу, якій земельна ділянка належить на
праві власності або на праві користування, інформація про наявність обтяжень на земельну
ділянку), функціональне використання будівель (споруд, нежитлових приміщень) та умови
користування ними;
обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище,
утворення і розміщення відходів, інформація про сплату екологічних зборів та платежів тощо.
До інформаційного повідомлення про приватизацію окремо визначеного майна, об’єктів
незавершеного будівництва та об’єктів соціальнокультурного призначення включається
інформація щодо балансоутримувача, а для об’єктів незавершеного будівництва  щодо рівня
будівельної готовності.
4.7. Інформаційне повідомлення про вивчення попиту включає інформацію, визначену
в пункті 4.6 цієї Програми.
4.8. Інформація про результати продажу об’єкта (дані про покупця: для фізичної
особи  прізвище, ім’я, по батькові; для юридичної особи  назва, ціна, за якою придбано

об’єкт приватизації) підлягає опублікуванню в додатку до "Державного інформаційного
бюлетеня про приватизацію"  газеті "Відомості приватизації", а також на офіційному веб
сайті Фонду державного майна України, в електронній торговій системі протягом 10 робочих
днів після затвердження державним органом приватизації результатів продажу.
4.9. Приватизація об’єкта вважається завершеною з моменту його продажу та переходу
до покупця права власності або завершення розміщення всіх акцій, передбачених до продажу
планом розміщення акцій, і оформлюється наказом відповідного органу приватизації.
5. Формування та затвердження переліків об’єктів,
що підлягають приватизації
5.1. Ініціювати приватизацію об’єктів можуть органи приватизації, уповноважені органи
управління, інші суб’єкти управління об’єктами державної і комунальної власності або
покупці.
5.2. Перелік об’єктів комунальної власності, що підлягають приватизації, ухвалюється
Збаразькою місцевою радою. Включення нових об’єктів до цього переліку здійснюється
шляхом ухвалення окремого рішення щодо кожного об’єкта комунальної власності.
5.3. Заяви про включення об’єктів права державної власності до відповідного переліку
об’єктів великої або малої приватизації, що підлягають приватизації, подаються потенційними
покупцями до державних органів приватизації за місцезнаходженням об’єкта, що
приватизується, у порядку, що встановлюється Фондом державного майна України.
Заяви про включення об’єктів права комунальної власності до переліків об’єктів, що
підлягають приватизації, подаються покупцями до органів приватизації територіальних
громад і розглядаються ними в порядку, встановленому відповідними місцевими радами.
Державні органи приватизації протягом трьох днів після надходження заяви
звертаються щодо надання згоди на включення такого об’єкта до переліку об’єктів державної
власності, що підлягають приватизації, до уповноважених органів управління державним
майном, крім випадків, коли орган приватизації є уповноваженим органом управління
державним майном або уповноважений орган управління самостійно ініціював включення
такого об’єкта до переліку об’єктів державної власності, що підлягають приватизації.
Уповноважені органи управління державним майном надають згоду на приватизацію
об’єкта державної власності або вмотивовану відмову протягом 15 днів з моменту
надходження звернення від державних органів приватизації.
У разі якщо орган приватизації не одержав у встановлений строк дозвіл чи відмову від
органу, уповноваженого управляти відповідним майном, згода на приватизацію вважається
наданою.
5.4. Державні органи приватизації протягом 30 днів розглядають заяви та приймають
рішення щодо включення до переліку об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації,
і в п’ятиденний строк письмово повідомляють про це заявника, підприємство, що
приватизується (балансоутримувача об’єкта), а також відповідний уповноважений орган
управління.
Для об’єктів великої приватизації державні органи приватизації письмово
повідомляють заявника, підприємство, що приватизується (балансоутримувача об’єкта), а
також відповідний уповноважений орган управління в п’ятиденний строк після набрання
чинності актом Кабінету Міністрів України щодо затвердження переліку об’єктів великої
приватизації, що підлягають приватизації.

5.5. Відмова державними органами приватизації у включенні до переліку об’єктів, що
підлягають приватизації, можлива у разі:
коли підприємство, що пропонується приватизувати, перебуває у процесі ліквідації;
коли законодавством установлено обмеження щодо приватизації об’єкта;
вмотивованої відмови органу, уповноваженого управляти державним майном, у
погодженні щодо включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації;
невключення Кабінетом Міністрів України за поданням Фонду державного майна
України до переліку об’єктів великої приватизації, що підлягають приватизації.
5.6 Державні органи приватизації щороку до 15 січня поточного року забезпечують
оприлюднення переліків об’єктів, що підлягають приватизації на відповідний рік, в офіційних
друкованих виданнях державних органів приватизації, на офіційному вебсайті Фонду
державного майна України.
5.7. Приватизація державного або комунального майна здійснюється шляхом:
числі:

1) продажу об’єктів права державної або комунальної власності на аукціоні, у тому
аукціоні з умовами;
аукціоні без умов;

аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання
цінових пропозицій;
аукціоні із зниженням стартової ціни;
аукціоні за методом вивчення цінових пропозицій;
2) викупу об’єктів приватизації.

6. Фінансові відносини приватизації.
6.1. Стартова ціна об’єкта великої приватизації визначається радником (у разі
залучення), а у разі необрання радника у процесі конкурсного відбору стартова ціна об’єкта
великої приватизації встановлюється аукціонною комісією на підставі вартості, визначеної
відповідно до Методики оцінки, що затверджується Кабінетом Міністрів України.
6.2. Стартова ціна об’єкта малої приватизації визначається аукціонною комісією на
рівні балансової вартості об’єкта (активів об’єкта) малої приватизації.
У разі відсутності балансової вартості об’єкта (активів об’єкта) малої приватизації
така вартість встановлюється аукціонною комісією на підставі вартості, визначеної відповідно
до Методики оцінки, що затверджується Кабінетом Міністрів України. Якщо об’єктом малої
приватизації є акції, частки, стартова ціна об’єкта малої приватизації встановлюється на рівні
номінальної вартості пакета акцій (часток).
6.3. Визначення вартості майна, що вноситься до статутного капіталу товариства,
вартості акцій (часток), що належать державі у статутних капіталах господарських товариств,
інших господарських організацій та підприємств, заснованих на базі об’єднання майна різних
форм власності, та підлягають приватизації шляхом викупу, а також оцінка об’єктів
приватизації, повернених за рішенням суду у державну власність, здійснюються відповідно до
Методики оцінки, що затверджується Кабінетом Міністрів України.

6.4. Майно, що приватизується, може бути придбано за рахунок власних і позичених
коштів покупців, які мають право брати участь у приватизації відповідно Законодавства
України.
6.5. Покупець, який підписав договір купівліпродажу, сплачує на відповідний
поточний рахунок органів приватизації ціну продажу об’єкта приватизації не пізніше ніж
протягом 30 днів з дня підписання договору купівліпродажу.
6.6. За несплату коштів за об’єкт приватизації згідно з договором купівліпродажу
протягом 30 днів з дня укладення договору купівліпродажу нараховується неустойка.
6.7. Несплата коштів за об’єкт приватизації згідно з договором купівліпродажу
протягом 60 днів з дня укладення договору купівліпродажу є підставою для розірвання
такого договору відповідно до статті 30 Закону України «Про приватизацію державного та
комунального майна».
6.8. Кошти, одержані від продажу державного або комунального майна, інші
надходження, безпосередньо пов’язані з процесом приватизації (суми штрафних санкцій за
несвоєчасні розрахунки за придбані об’єкти приватизації тощо), зараховуються до державного
або місцевого бюджету у повному обсязі, крім плати за участь.
7. Документи для приватизації
7.1. До заяви на участь у приватизації об’єкта великої приватизації додаються:
1) для потенційних покупців  юридичних осіб:
витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб  підприємців та
громадських формувань України  для юридичних осіб  резидентів;
документ про реєстрацію у державі її місцезнаходження (витяг із торговельного,
банківського або судового реєстру тощо), засвідчений згідно із законодавством держави його
видачі, перекладений українською мовою,  для юридичних осіб  нерезидентів;
інформація про кінцевого бенефіціарного власника. Якщо особа не має кінцевого
бенефіціарного власника, зазначається інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного
власника і про причину його відсутності;
остання річна або квартальна фінансова звітність, підтверджена аудитором;
2) для потенційних покупців  фізичних осіб громадян України:
інформація про джерела походження коштів для придбання об’єкта великої
приватизації, копія паспорта;
3) для іноземних громадян  документ про майновий стан і доходи, виданий
уповноваженим органом держави громадянства або податкового резидентства, копія
паспорта;
4) документ, що підтверджує сплату гарантійного внеску (з рахунка потенційного
покупця, відкритого в українському або іноземному банку (крім банків держав, внесених
FATF до списку держав, що не співпрацюють у сфері протидії відмиванню доходів,
одержаних злочинним шляхом) у розмірі п’яти відсотків стартової ціни об’єкта великої
приватизації або банківську гарантію, а також документ, що підтверджує сплату
реєстраційного внеску. Гарантійний внесок у розмірі п’яти відсотків стартової ціни об’єкта
великої приватизації сплачується на відповідний поточний рахунок органів приватизації;
5) письмова згода потенційного покупця щодо взяття на себе зобов’язань, визначених

умовами продажу.
7.2. Орган приватизації під час продажу об’єкта великої приватизації має право
витребувати від потенційного покупця інші документи і відомості, але лише ті, які потрібні
для з’ясування його особи і суті діяльності.
7.3. До заяви на участь у приватизації об’єкта малої приватизації подаються:
1) для потенційних покупців  фізичних осіб  громадян України  копія паспорта
громадянина України;
2) для іноземних громадян  копія документа, що посвідчує особу;
3) для потенційних покупців  юридичних осіб:
витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб  підприємців та
громадських формувань України  для юридичних осіб  резидентів;
документ про реєстрацію у державі її місцезнаходження (витяг із торговельного,
банківського або судового реєстру тощо), засвідчений згідно із законодавством держави його
видачі, перекладений українською мовою,  для юридичних осіб  нерезидентів;
інформація про кінцевого бенефіціарного власника. Якщо особа не має кінцевого
бенефіціарного власника, зазначається інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного
власника і про причину його відсутності;
остання річна або квартальна фінансова звітність;
4) документ, що підтверджує сплату реєстраційного внеску, а також документ, що
підтверджує сплату гарантійного внеску в розмірі 10 відсотків стартової ціни з рахунка
потенційного покупця, відкритого в українському або іноземному банку (крім банків держав,
внесених FATF до списку держав, що не співпрацюють у сфері протидії відмиванню доходів,
одержаних злочинним шляхом), на рахунок, визначений частиною одинадцятою цієї статті;
5) письмова згода потенційного покупця щодо взяття на себе зобов’язань, визначених
умовами продажу.
7.4. Відповідальність за недостовірність, неповноту поданих документів, а також
обов’язок довести відсутність ознак, передбачених частиною другою статті 8 Закону України
“Про приватизацію державного і комунального майна”, покладається на покупця.
8. Продаж об’єктів малої приватизації
8.1. Об’єкти малої приватизації продаються виключно на електронних аукціонах.
Порядок проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та
Порядок відбору операторів електронних майданчиків для організації проведення
електронних аукціонів з продажу об’єктів малої приватизації, авторизації електронних
майданчиків, розмір та порядок сплати плати за участь, визначення переможця за
результатами електронного аукціону, а також порядок визначення додаткових умов продажу
затверджуються Кабінетом Міністрів України.
8.2. Електронний аукціон проводиться відповідно до договору, що укладається між
організатором аукціону з операторами електронних майданчиків.
Типовий договір між організатором аукціону та операторами електронних майданчиків
затверджується Фондом державного майна України.
8.3. Відомості про учасників аукціону не підлягають розголошенню до завершення
аукціону.

8.4. Для продажу об’єктів малої приватизації державними органами приватизації,
Збаразькою міською радою протягом 10 робочих днів з дня прийняття рішення про
приватизацію об’єкта утворюється аукціонна комісія, діяльність якої регулюється
положенням, що затверджується Фондом державного майна України, Збаразькою міською
радою.
До складу аукціонної комісії входять не менш як п’ять осіб.
Аукціонна комісія розробляє умови продажу, що затверджуються органами приватизації.
Стартова ціна продажу визначається відповідно до статті 22 Закону України «Про
приватизацію дердавного і комунального майна».
Після затвердження умов продажу органи приватизації не пізніш як через 10 робочих
днів публікують інформаційне повідомлення про приватизацію об’єкта малої приватизації в
офіційних друкованих виданнях державних органів приватизації, на офіційному вебсайті
Фонду державного майна України або на офіційному вебсайті Збаразької міської ради та в
електронній торговій системі.
8.5. Аукціони з продажу об’єктів малої приватизації проводяться не раніше ніж через
20 днів, але не пізніше 35 днів після опублікування інформаційного повідомлення про
приватизацію об’єктів малої приватизації.
8.6. Протокол про результати електронного аукціону формується та оприлюднюється
електронною торговою системою автоматично в день завершення аукціону в електронній
формі.
У разі відмови переможця аукціону від підписання протоколу аукціону або від
укладення договору купівліпродажу, що підтверджується відповідним актом, електронною
торговою системою автоматично формується та оприлюднюється новий протокол аукціону.
Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону або
договору купівліпродажу, позбавляється права на участь у подальших аукціонах з продажу
того самого об’єкта.
8.7. Після закінчення аукціону сплачений потенційними покупцями гарантійний внесок
повертається потенційним покупцям, які не стали переможцями аукціону, у строк, що не
перевищує 10 робочих днів із дня затвердження протоколу аукціону органом приватизації.
У разі відмови переможця аукціону від підписання протоколу аукціону або відмови
переможця аукціону від укладення договору купівліпродажу гарантійний внесок йому не
повертається та підлягає перерахуванню до відповідного бюджету.
Покупцеві, який придбав об’єкт приватизації та підписав договір купівліпродажу,
зазначені грошові кошти зараховуються під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації.
8.8. Продаж об’єктів на аукціоні, крім аукціону за методом покрокового зниження
стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій, здійснюється за наявності не
менше двох учасників аукціону та вважається таким, що відбувся, у разі здійснення на
аукціоні не менше одного кроку аукціону на підвищення стартової ціни.
У разі якщо для участі в аукціоні подано заяву на участь в аукціоні від одного покупця,
аукціон визнається таким, що не відбувся, а орган приватизації приймає рішення про
приватизацію зазначеного об’єкта шляхом викупу безпосередньо такому покупцеві за
запропонованою ним ціною, але не нижче стартової ціни.
8.9. У разі якщо об’єкт, який пропонувався для продажу на аукціоні, не продано, крім
випадку, передбаченого частиною восьмою цієї статті, проводиться повторний аукціон із
зниженням стартової ціни на 50 відсотків.

8.10. Якщо повторний аукціон зі зниженням стартової ціни визнається таким, що не
відбувся, у разі якщо для участі у такому аукціоні подано заяву на участь від одного покупця,
то орган приватизації приймає рішення про приватизацію зазначеного об’єкта шляхом викупу
безпосередньо такому покупцеві за запропонованою ним ціною, але не нижче стартової ціни, з
урахуванням зниження стартової ціни відповідно до частини дев’ятої статті Закону України
«Про приватизацію дердавного і комунального майна»..
8.11. Продаж об’єктів на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та
подання цінових пропозицій здійснюються за наявності не менш як одного учасника аукціону.
8.12. До проведення першого аукціону з продажу об’єкта малої приватизації аукціонна
комісія одночасно встановлює стартові ціни та умови продажу об’єкта малої приватизації на
аукціонах, передбачених частинами восьмою  одинадцятою статті Закону України «Про
приватизацію дердавного і комунального майна».
8.13. У випадку, якщо аукціон визнаний таким, що не відбувся, або відсутнє рішення
органу приватизації щодо викупу, прийняте відповідно до частин восьмої і десятої статті
Закону України «Про приватизацію дердавного і комунального майна», електронна торгова
система протягом п’яти робочих днів з дати формування відповідного протоколу аукціону
автоматично оголошує новий аукціон, включаючи дату його проведення.
9. Договірні відносини приватизації.
9.1. Під час приватизації об’єкта державної або комунальної власності шляхом його
продажу на аукціоні, викупу між продавцем і покупцем укладається відповідний договір
купівліпродажу.
Укладення та внесення змін до договорів купівліпродажу здійснюються відповідно до
вимог законодавства.
9.2. Договір купівліпродажу не підлягає нотаріальному посвідченню, крім випадків,
передбачених законом.
Усі пов’язані з нотаріальним посвідченням договору купівліпродажу витрати у
випадках, якщо нотаріальне посвідчення договору передбачене законодавством,
покладаються на покупця.
9.3. Право власності на об’єкт приватизації переходить до покупця після сплати в
повному обсязі ціни продажу об’єкта разом з неустойкою (у разі її нарахування), крім
випадків переходу права власності на пакет акцій.
9.4. Не допускається звільнення працівників приватизованого підприємства з ініціативи
нового власника чи уповноваженого ним органу протягом шести місяців з дня переходу до
нього права власності, крім випадків приватизації об’єктів шляхом продажу без умов.
9.5. Укладення колективного договору між новим власником або уповноваженим ним
органом і трудовим колективом, а також працевлаштування вивільнених працівників
здійснюються відповідно до законодавства.
9. 6. На вимогу однієї із сторін договір купівліпродажу може бути розірвано, у тому
числі за рішенням суду, в разі невиконання іншою стороною зобов’язань, передбачених
договором купівліпродажу, у визначені строки або визнано недійсним за рішенням суду.
9.7. У разі розірвання в судовому порядку договору купівліпродажу у зв’язку з
невиконанням покупцем договірних зобов’язань приватизований об’єкт підлягає поверненню в
державну (комунальну) власність.
9.8. Порядок повернення в державну (комунальну) власність об’єктів приватизації в
разі розірвання або визнання недійсними договорів купівліпродажу таких об’єктів

затверджується Фондом державного майна України.
9.9. Договір та інформація про внесені зміни або розірвання договору купівліпродажу
об’єкта малої приватизації підлягають опублікуванню в електронній торговій системі
протягом 10 календарних днів з дня укладання, внесення таких змін або розірвання договору
купівліпродажу об’єкта малої приватизації.
9.10. Контроль за виконанням умов договору купівліпродажу, укладеного з
переможцем аукціону, та викупу об’єктів приватизації здійснює орган приватизації.
9.11. Особи, які придбали державні або комунальні підприємства як єдині майнові
комплекси, є правонаступниками їх майнових прав (крім права постійного користування
земельною ділянкою) і обов’язків відповідно до умов договору між продавцем і покупцем та
законодавства України.
9.12. Правонаступництво щодо акцій (часток), придбаних у процесі приватизації, які
належали державі (територіальній громаді) в майні суб’єктів підприємницької діяльності,
створених за участю державних (комунальних) підприємств, підтверджується договором
купівліпродажу.

Секретар Збаразької міської ради
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