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Про приватизацію окремого майна 
спільної власності територіальних 
громад сіл, селищ, міст Хмельницької 
області шляхом викупу

Відповідно до частини восьмої ст.15 Закону України «Про приватизацію 
державного і комунального майна», постанови Кабінету Міністрів України 
від 10.05.2018 №432 «Про затвердження Порядку проведення електронних 
аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових 
умов продажу», керуючись статтею 55 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи рішення Хмельницької обласної ради 
від 15.09.2021 №27-6/2021 «Про Перелік об’єктів малої приватизації (окреме 
майно) спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 
Хмельницької області, що підлягають приватизації у 2021-2022 роках» та лист 
товариства з обмеженою відповідальністю «Українська Універсальна Біржа» 
від 17.12.2021 №351/5:

1. Затвердити протокол про результати електронного аукціону 
№ 11А-Р8-2021-11-17-000127-1 (додається), який сформовано 16.12.2021 
20:17:52 та наданий оператором електронного майданчика -  товариством 
з обмеженою відповідальністю «Українська Універсальна Біржа», через який 
товариством з обмеженою відповідальністю «ДЕРАЖНЯНСЬКЕ 
ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО» (код за ЄДРПОУ 00956738) подано 
заяву на участь в електронному аукціоні/закриту цінову пропозицію 
946627,00 грн (дев’ятсот сорок шість тисяч шістсот двадцять сім гривень 
00 копійок) без ПДВ.

2. Приватизувати шляхом викупу товариству з обмеженою 
відповідальністю «ДЕРАЖНЯНСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТ
ВО» (код за ЄДРПОУ 00956738) об’єкт комунальної власності малої 
приватизації -  окреме майно -  автовагова, гараж, загальна площа 268,8 кв.м 
та майно невід’ємне від об’єкта (підвищена колія 143 п.м, в тому числі під’їзна



колія з естакадою 71 п.м, площадка бетонна з розвантажувальним майданчиком 
3700 кв.м, огорожа, водопровідний колодязь, загорожа дерев’яна), 
що знаходиться за адресою: Хмельницька обл., Хмельницький район, 
смт Вовковинці, вул. Першотравнева, буд. 59, та обліковується на балансі 
Хмельницького обласного підприємства по заготівлях і постачанню палива 
населенню, комунально-побутовим підприємствам і установам «Облпаливо» 
(код за ЄДРПОУ 01883154) та опублікувати в електронній торговій системі 
це розпорядження і протокол протягом п’яти робочих днів з дня формування 
протоколу про результати електронного аукціону.

3. Доручити Управлінню з питань спільної власності територіальних 
громад виконавчого апарату обласної ради у встановленому порядку протягом 
ЗО календарних днів з дня, наступного за днем формування протоколу 
про результати електронного аукціону, вжити заходів щодо укладання 
з товариством з обмеженою відповідальністю «ДЕРАЖНЯНСЬКЕ 
ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО» (код за ЄДРПОУ 00956738) 
договору купівлі-продажу окремого майна, зазначеного у пункті 2 цього 
розпорядження, за ціною 1135952,40 грн (один мільйон сто тридцять п’ять 
тисяч дев’ятсот п’ятдесят дві гривні 40 копійок), у тому числі ПДВ 
189 325,40 грн (сто вісімдесят дев’ять тисяч триста двадцять п’ять гривень 
40 копійок).

4. Опублікувати договір купівлі-продажу в електронній торговій системі 
протягом 10-ти календарних днів з дня його укладення.

5. Покупцю, який підписав договір купівлі-продажу, сплатити 
на відповідний поточний рахунок органу приватизації ціну продажу об’єкта 
приватизації не пізніше ніж протягом 30 днів з дня підписання договору 
купівлі-продажу.

6. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого 
заступника голови обласної ради Володимира Гончарука.

Еолова ради Віолета ЛАБАЗЮК


