
УКРАЇНА

ь: шш <
РОЗПОІ

від <■ . _2 V. -/ff-v/л о л --/- о

м. Хмельницький ..

Про затвердження протоколу 
про результати електронного 
аукціону

Відповідно до ч. 8 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 16.06.2021 
№ 21-5/2021 «Про Перелік об’єктів малої приватизації (окреме майно) спільної 
власності територіальних громад сіл, селищ, міст Хмельницької області, 
що підлягають приватизації у 2021 році»:

1. Затвердити протокол про результати електронного аукціону 
№ UA-PS-2021-07-10-000004-2 (додається), який сформовано 03.08.2021 
14:28:39 та наданий оператором електронного майданчика -  
ТОВ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА», через який Тимощук Юрій Петрович надав 
найвищу цінову пропозицію 250001,00 грн (двісті п’ятдесят тисяч одна гривня 
00 копійок) без урахування ПДВ.

2. Опублікувати в електронній торговій системі це розпорядження 
та протокол про результати електронного аукціону протягом десяти робочих 
днів з дня, наступного за днем формування протоколу.

3. Доручити Управлінню з питань спільної власності територіальних 
громад виконавчого апарату обласної ради у встановленому порядку протягом 
30 календарних днів з дня, наступного за днем формування протоколу про 
результати електронного аукціону, вжити заходів щодо укладання договору 
купівлі-продажу окремого майна -  Будівля, Склад Шепетівського медичного 
училища, загальна площа 61,6 кв. м (за адресою: м. Шепетівка, пр. Миру, 34-6) 
з Тимощуком Юрієм Петровичем ( РНОКПП 2882521379) за ціною 300001,20



грн (триста тисяч одна гривня 00 копійок), в тому числі ПДВ 50000,20 гри 
(п’ятдесят тисяч гривень 20 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 ЗО днів з дня підписання договору 
купівлі-продажу.

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


