
УКРАЇНА  
В ІН Н И Ц Ь К А  ОБЛАСНА РАДА

Проект

РІШ ЕННЯ

2022 р. сесія 8 скликання

Про приватизацію майна, 
що н ал еж и ть  до сп ільн о ї власності територіальних громад 

сіл, селищ , міст Вінницької області 
на 2022-2025 роки

Відповідно до пункту 20 частини 1 статті 43, частин 4, 5 статті 60, абзацу 2 
пункту 10 розділу V «Прикінцеві та перехідні положення», Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про приватизацію 
державного та комунального майна», Положення про управління спільної 
комунальної власності територіальних громад Вінницької області, затверджене 
розпорядженням голови Вінницької обласної Ради від 31 серпня 2001 року 
№ 116, рішення 20 сесії обласної Ради 3 скликання від 27 березня 2001 року № 360 
«Про нову редакцію рішення 5 сесії обласної Ради 3 скликання від 29 квітня 1999 
року «Про об'єкти комунальної власності», враховуючи клопотання управління 
спільної комунальної власності територіальних громад Вінницької області, та 
висновки постійних комісій обласної Ради з питань будівництва, комунального 
майна, транспорту та розвитку інфраструктури і з питань економіки, фінансів та  
бюджету, обласна Рада В И РІШ И Л А :

1. Затвердити перелік об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, 
селищ, міст Вінницької області, що підлягають приватизації у 2022-2025 роках,
згідно з додатком 1.

2. Визначити, що приватизацію об’єктів спільної власності територіальних 
громад сіл, селищ, міст Вінницької області здійснювати в порядку, передбаченому 
Законом України «Про приватизацію державного та комунального майна», 
шляхом продажу на аукціоні, у тому числі: аукціоні з умовами, аукціоні без умов, 
аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 
цінових пропозицій, аукціоні із зниженням стартової ціни та шляхом викупу 
об’єктів приватизації.

3. Уповноважити управління спільної комунальної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області здійснювати функції 
органу приватизації майна, що належить до спільної власності територіальних 
громад сіл, селищ, міст Вінницької області (далі - орган приватизації).

4. Затвердити Положення про приватизацію об’єктів спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області на 2022-2025 роки



5. Утворити та затвердити аукціонну комісію з продажу об ’єктів спільної 
власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області, згідно з
додатком 3.

6. Затвердити Положення про діяльність аукціонної комісії з продажу 
об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької
області на 2022-2025 роки, згідно з додатком 4.

7. Уповноважити начальника управління спільної комунальної власності 
територіальних громад Вінницької області Куш ніра С.І. на укладення, відповідно 
до чинного законодавства, з покупцями об'єктів приватизації договорів оренди 
земельних ділянок, необхідних для обслуговування і використання
приватизованих об'єктів.

8. Фінансування заходів щодо приватизації об 'єктів, визначених в пункті 1 
цього рішення здійснюється за рахунок органу приватизації, відповідно до вимог 
чинного законодавства.

9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії 
ооласноі Ради з питань будівництва, комунального майна, транспорту та розвитку 
інфраструктури (Ковальов А.Є.) і з питань економіки, фінансів та бюджету 
(Якубович Г.А.).

згідно з додатком 2.

Голова обласної Ради В. СОКОЛОВИЙ



Додаток 1 
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням________сесії
обласної Ради 8 скликання
в ід _____________ 2022 року №____

П ерелік  об’єктів  сп ільн о ї власності територіальних громад сіл, селищ, 
м іст В інн иц ько ї області, що підлягають приватизації у 2022 - 2025 роках

№ Н азва об’єкту  п ри вати зац ії М ісцезнаходження Спосіб
приватизації

1. Нежитлова будівля, загальною 
площею 2582,6 кв.м

вул. Соборна, 
буд.74/ Театральна, 
буд. 16, м. Вінниця

Аукціон з 
умовами

2. Нежитлова будівля літ. «А», що 
складається з нежитлових 
приміщень амбулаторії, загальною 
площею 104,6 кв. м та  частини 
сараю сарай літ. «В», загальною 
площею 29,46 кв. м

вул. Гагаріна, 
буд.8, м. М огилів- 
Подільський, 
Вінницька область

Аукціон з 
умовами

3. Комплекс будівель і споруд, 13/50 
частки, загальною площею 101,6 
кв. м; 21/100 частини будівлі блоку 
допоміжних служб літ «А», 
загальною площею 38,9 кв. м, 
31/100 частини гаражу літ «Б», 
загальною площею 62,7 кв. м, 
асфальтне покриття 1308,0 кв.м.

вул. Комарова, 
буд. 156 б, 
с. Флорине, 
Вінницька область

Аукціон з 
умовами

4. Нежитлова будівля, цеху 
переробки деревини літ. «А», 
загальною площею 88,5 кв. м, 
огорожа № 1 - 52,0 м/п, огорожа 
№ 2 -291,6 м/п.

вул. Комарова, 
буд. 156 а, 
с. Флорине, 
Вінницька область

Аукціон з 
умовами

5* Нежитлова будівля будинок 
побуту «Ю вілейний» 103/1000 
частки: 11/100 частки, що 
складається з приміщень:
- 1 поверх -  частина пр. № 45 
площею 5,4 кв. м, пр.№ 2, 26, 52, 
79 частина пр. №  82 {1} площею
I,8 кв. м, 83{ 1}, 84{ 1}, 85{1}. 
Разом по І поверху 44,6 кв. м;
- III поверху -пр. №  2-№ 22; №  24- 
31. Разом по III поверху 369,00 кв. 
м; -VI поверху- пр. № 3, 6, 8, 9, 10,
II , 12, 13, 14, 15, 1 9 ,2 9 ,3 0 , 
площею 191,4 кв. м;

вул.50-річчя 
Перемоги, 
буд.26/проспект 
Коцюбинського, 
буд. 5 8

Аукціон з 
умовами



-VII поверху пр. №  12,18, площею 
41,4 кв. м; -VIII поверху - пр.19, 
площею 11,7 кв. м.

6» Будівля харчоблоку, загальною 
площею 146,1 кв. м, виробнича 
будівля, загальною площею 710,1 
кв. м; котельня , загальною 
площею 105,7 кв. м, прохідна, 
загальною площею 18,4 кв. м, 
морг, загальною площею 6,1 кв. м.

с. Ж абелівка,
Вінницький район, 
Вінницька область

Аукціон з
умовами

7, Сарай літ «М», площею 33,2 кв. м вул. Хмельницьке 
шосе, буд 94, 
м. Вінниця

Аукціон з 
умовами

П ерш ий заступ н и к  голови 
В інницької обласної Ради В. КІСТІОН



Додаток 2 
ЗАТВЕРДЖЕНО
ріш енням_________сесії

обласної Ради 8 скликання
в ід _____________ 2022 року №____

Положення
про при вати зац ію  об’єктів спільної власності 

тери тор іал ьн и х  гром ад  сіл, селищ, міст Вінницької області
на 2022 - 2025 роки

1. Загальні положення

1.1 Положення про приватизацію об’єктів спільної власності територіальних 
громад сіл, селищ, міст Вінницької області (далі -  Положення) розроблене з 
урахуванням норм Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» (далі -  
Закон) в частинах, що стосуються малої приватизації об 'єктів комунальної 
власності.

1.2 У цьому Положенні терміни вживаються у значеннях, встановлених
Законом.

1.3 Положення визначає основну мету, пріоритети та способи приватизації 
об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької
області.

1.4 Кошти, одержані від приватизації об’єктів спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст Віннцької області, використовуються у 
порядку, встановленому законодавством.

Кошти, одержані від продажу майна спільної власності територіальних 
громад сіл, селищ, міст Вінницької області, інші надходження, безпосередньо 
пов’язані з процесом приватизації (суми ш трафних санкцій за несвоєчасні 
розрахунки за придбані об’єжти приватизації тощо), зараховуються до обласного 
бюджету у повному обсязі, крім плати за участь.

У разі прийняття рішення про припинення приватизації сплачені 
реєстраційний внесок за реєстрацію покупців для участі в аукціоні та гарантійний 
внесок повертаються всім потенційним покупцям такого об’єкта.

1.5 Органом приватизації майна, що належить до спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області є управління спільної 
комунальної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області.

1.6 Основною метою приватизації є:
прискорення економічного зростання та надходження коштів від 

продажу об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 
Вінницької області;

- оптимізація структури майна, яке є об’єктом спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області;

- залучення інвестицій в економіку області;
- забезпечення використання коштів, отриманих від приватизації, для 

задоволення потреб територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області.



2, С уб 'єкти  приватизації

2.1 С уб’єктами приватизації є:
- місцеві ради, органи приватизації територіальних громад;
- покупці.

2.2 Покупцями об'єктів приватизації можуть бути фізичні та  юридичні особи, 
які визнаються такими відповідно до вимог статті 8 Закону України «Про 
приватизацію державного і комунального майна».

2.3 Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері приватизації 
визначаються законами України і правовими актами органів місцевого 
самоврядування.

3. О б 'єк ти  приватизації
3.1 До об ’єктів комунальної власності, що підлягають приватизації, належать 

усі об’єкти права комунальної власності, крім тих, приватизація яких прямо 
заборонена статтею 4 Закону України «Про приватизацію державного і 
комунального майна» та іншими законами України.

До об'єктів малої приватизації належать:
- єдині майнові комплекси комунальних підприємств, їх структурних підрозділів, 
у тому числі єдині майнові комплекси та  їх структурні підрозділи, що передані в 
оренду, крім єдиних майнових комплексів комунальних підприємств, вартість 
активів яких згідно з даними фінансової звітності за останній звітний рік 
перевищує 250 мільйонів гривень (об'єкт и великої приватизації);
- окреме майно. Окремим майном вважається рухоме майно, яке включено до 
переліку об 'єктів приватизації Вінницькою обласною радою, та нерухоме майно 
комунальних підприємств, установ та організацій (у тому числі будівлі, споруди, 
исж итлові приміщення), майно, що залишилося після закінчення процедури 
ліквідації комунальних підприємств, визнаних банкрутами, майно підприємств, 
що ліквідуються за рішенням Вінницької обласної ради;
- об’єкти незавершеного будівництва (будівлі, споруди, передавальні пристрої, які 
не введені в експлуатацію ), законсервовані об’єкти;
- об’єкти соціально-культурного призначення, до яких належать об’єкти освіти, 
охорони здоров’я, культури, фізичної культури та спорту, туризму, мистецтва і 
преси, телебачення, радіомовлення, видавничої справи; санаторно-курортні 
заклади, будинки і табори відпочинку, профілакторії; інші об’єкти, призначені для 
задоволення соціальних та культурних потреб громадян незалежно від вартості 
майна; об ’єкти соціально-культурного призначення, що не включені до 
статутного капіталу господарських товариств.

О б’єкти соціально-культурного призначення приватизуються з умовою 
збереження профілю діяльності.

О б’єкти соціально-культурного призначення, що не функціонують більше 
трьох років або перебувають в аварійному стані, можуть бути перепрофільовані, 
крім закладів фізичної культури і спорту, баз олімпійської та  паралімпійської 
підготовки, фізкультурно-оздоровчих і спортивних споруд, лікувальних 
(лікувально-фізкультурних) і лікувально-профілактичних закладів.

- інші об’єкти, що не належать до об’єктів великої приватизації.
3.2 М айно, яке перебуває на балансах комунальних підприємств, установ, 

організацій, що не підлягає приватизації, та яке не входить до складу єдиних 
майнових комплексів, що забезпечують основні види діяльності таких



підприємств, або більше трьох років не використовується у виробничій 
(господарській) діяльності і подальше його використання не планується, належить 
до об’єктів, що підлягають приватизації.

4. П овноваж ен ня органу м ісцевого сам о вр яд у ван н я  
у сфері п р и вати зац ії

4.1 Вінницька обласна рада:
- ухвалює перелік об'єктів комунальної власності, що підлягають приватизації;
- включає нові об 'єкти до переліку об'єктів, що підлягають приватизації, шляхом 
ухвалення окремого рішення щодо кожного об ’єкта комунальної власності;
- приймає рішення про приватизацію об 'єктів комунальної власності;
- здійснює повноваження власника комунального майна у процесі приватизації;
- утворює аукціонну комісію;
~ затверджує Порядок надання згоди орендодавця на здійснення орендарем 
невід'ємних поліпшень орендованого нерухомого майна, які надають орендарю
право на приватизацію майна шляхом викупу;
- затверджує звіт органу приватизації про виконання заходів по приватизації 
об 'єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької 
області.

4.2 Орган приватизації:
- укладає з оператором електронного майданчика договір про проведення 
електронних аукціонів з продажу об 'єктів малої приватизації;
- публікує перелік об ’єктів, що підлягають приватизації, доповнення до нього, а 
також інформацію про прийняття рішення про приватизацію об ’єкта на 
офіційному вебсайті Вінницької обласної ради та в електронній торговій системі;
- забезпечує у випадках, передбачених Законом, проведення інвентаризації, 
оцінки, аудиту та екологічного аудиту об ’єкта приватизації;
- укладає договори на проведення оцінки об’єктів приватизації у випадках, 
передбачених законодавством;
- затверджує умови продажу об’єкта (ів) приватизації;
•• публікує інформацію про умови продажу, в тому числі стартову ціну об’єкта 
приватизації на офіційному вебсайті Вінницької обласної ради та в електронній
торговій системі;
- укладає договори з іншими уповноваженими особами щодо проведення
аукціонів з продажу об’єктів приватизації;
- залучає суб’єктів господарювання для організації та/або проведення аукціонів, у 
тому числі в електронній формі (електронний аукціон);
- забезпечує проведення аукціонів;
- публікує інформацію про результати приватизації;
- приймає рішення про завершення приватизації шляхом видання відповідного
наказу;
- контролює виконання умов договорів купівлі-продажу комунального майна;
- оприлюднює та надає інформацію на запити відповідно до Закону України "Про 
доступ до публічної інформації";

здійснює інші повноваження, передбачені Законом, іншими актами 
законодавства та рішеннями Вінницької обласної ради.



5, П орядок та способи
п р и вати зац ії комунального майна

5.1 Порядок приватизації об’єктів спільної комунальної власності 
територіальних громад Вінницької області передбачає:
- формування та затвердження переліку об’єктів, що підлягають приватизації;
- опублікування переліку об’єктів, що підлягають приватизації, на офіційному 
вебсайті обласної Ради та в електронній торговій системі;
- прийняття обласною Радою рішення про приватизацію;
- опублікування інформації про прийняття рішення про приватизацію об’єкта та  у 
випадках, передбачених Законом, інформації про вивчення попиту для визначення
стартової ціни;
- проведення у випадках, передбачених Законом, інвентаризації, оцінки, аудиту та
екологічного аудиту об’єкта приватизації;
- затвердження у випадках, передбачених Законом, умов продажу об’єктів 
приватизації, розроблених аукціонною комісією;
- опублікування інформації про умови продажу, в тому числі й стартову ціну
об’єкта приватизації;
- проведення аукціону, укладення договору купівлі-продажу;
- укладення договору купівлі-продажу в разі приватизації об ’єкта шляхом викупу;
- опублікування інформації про результати приватизації;
- прийняття рішення про завершення приватизації. Приватизація об’єкта 
вважається завершеною з моменту його продажу та переходу до покупця права 
власності і оформлюється відповідним наказом органу приватизації.

5.2 Ініціаторами приватизації об’єктів спільної власності територіальних громад 
сіл, селищ, міст Вінницької області можуть бути суб’єкти, визначені Законом.

З дня прийняття рішення про приватизацію окремих об’єктів, діють 
обмеження щодо впровадження правочинів згідно з вимогами Закону.

5.3 Для включення комунального майна до переліку об’єктів, що підлягають 
приватизації виконавчі органи та підприємства (установи, організації), на балансі 
яких знаходиться комунальне майно:
- постійно переглядають, виявляють комунальне майно, яке безпосередньо не 
забезпечує виконання такими органами/підприємствами (установами, 
організаціями) встановлених завдань; комунальне майно, що більше трьох років 
не використовується у виробничій (господарській) діяльності і подальше його 
використання не планується, та вносять до органу приватизації свої пропозиції 
щодо включення комунального майна до переліку об’єктів, що підлягають 
приватизації;
- для включення об’єктів соціально-культурного призначення до переліку 
об’єктів, що підлягають приватизації, подають до органу приватизації разом з 
пропозиціями стосовно включення до переліку, пропозиції щодо строку 
збереження профілю діяльності об ’єктів соціально-культурного призначення або 
можливості перепрофілювання кожного з таких об’єктів.

5.4 Орган приватизації припиняє приватизацію об 'єкта у випадку ухвалення 
обласною Радою рішення про скасування попереднього рішення про 
приватизацію відповідного об’єкта комунальної власності.

5.5 Приватизація майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, 
міст Вінницької області здійснюється шляхом:



1) продажу об’єктів права комунальної власності на аукціоні, у тому числі:
- аукціоні з умовами;
- аукціоні без умов;
- аукціоні із зниженням стартової ціни;
- аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого 
подання цінових пропозицій;
2) викупу об’єктів приватизації.

5.6 Подання заяв на участь у приватизації потенційних покупців та вичерпний 
перелік документів встановлено статтею 14 Закону. Перелік об’єктів спільної 
власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області, що 
підлягають приватизації, ухвалюється обласною Радою. Включення нових 
об’єктів до цього переліку здійснюється шляхом ухвалення окремого рішення 
щодо кожного об’єкта комунальної власності.

5.7 О б’єкти малої приватизації продаються виключно на електронних 
аукціонах, які проводяться відповідно до договору, що укладається між 
організатором аукціону з операторами електронних майданчиків у порядку 
встановленому чинним законодавством. Електронні аукціони проводяться згідно 
з Порядком проведення електронних аукціонів для продажу об ’єктів малої 
приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року №  432.

5.8 Електронний аукціон проводиться відповідно до договору, що укладається 
організатором аукціону (орган приватизації) з операторами електронних 
майданчиків.

5.9 Відомості про учасників аукціону не підлягають розголош енню до 
завершення аукціону.

5.10 Для продажу об’єктів малої приватизації обласною Радою утворюється 
аукціонна комісія, діяльність якої регулюється положенням, що затверджується
обласною Радою.

5.11 Стартова ціна продажу визначається відповідно до статті 22 Закону. 
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 М етодики оцінки, що затверджується 
Кабінетом М іністрів України.

5.12 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’єкта малої приватизації.

5.13 Продаж об’єктів малої приватизації на аукціонах здійснюється у порядку 
встановленому статтею 15 Закону.

5.11 Протокол про результати електронного аукціону формується та 
оприлюднюється електронною торговою системою автоматично в день 
завершення аукціону в електронній формі.

5.12 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.



Оператор електронного майданчика перераховує на казначейський рахунок, 
зазначений органом приватизації в інформаційному повідомленні, сплачений 
гарантійний внесок переможця електронного аукціону протягом п ’яти робочих 
днів з дня опублікування договору купівлі-продажу об’єкта приватизації в 
електронній торговій системі в рахунок оплати ціни продажу об ’єкта приватизації 
переможцем.

5.13 Майно, що приватизується, може бути придбано за рахунок власних і 
позичених коштів покупців, які мають право брати участь у приватизації 
відповідно до Закону.

5.14 У разі придбання об’єкта приватизації за рахунок залучених коштів 
покупець повинен також подати інформацію про відповідного кредитора, а також 
документальне підтвердження, що такий кредитор погоджується надати 
відповідний обсяг фінансування у разі, коли такого учасника буде обрано 
переможцем аукціону. Кредитором не може бути особа, яка не може бути 
покупцем відповідно до статті 8 Закону.

5.15 Покупець, який підписав договір купівлі-продажу, сплачує на відповідний 
поточний рахунок органу приватизації ціну продажу об ’єкта приватизації не 
пізніше ніж протягом ЗО днів з дня підписання договору купівлі-продажу.

5.16 Кошти, одержані від продажу майна спільної власності територіальних 
громад сіл, селищ, міст Вінницької області, інші надходження, безпосередньо 
пов’язані з процесом приватизації (суми штрафних санкцій за несвоєчасні 
розрахунки за придбані об ’єкти приватизації тощо), зараховуються до обласного 
бюджету у повному обсязі, крім плати за участь.

У разі прийняття рішення про припинення приватизації сплачені 
реєстраційний внесок за реєстрацію покупців для участі в аукціоні та гарантійний 
внесок повертаються всім потенційним покупцям такого об ’єкта.

6. П р и вати зац ія  об’єктів  комунальної власності, 
переданих в оренду

6.1 Приватизація об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, 
міст Вінницької області, переданих в оренду, здійснюється шляхом продажу на 
аукціоні або шляхом викупу, якщо виконані умови частини 2 статті 18 Закону:

орендарем здійснено поліпшення орендованого майна, які неможливо 
відокремити від відповідного об ’єкта без заподіяння йому шкоди, в розмірі не 
менш як 25 відсотків ринкової вартості майна, визначеної суб’єктом оціночної 
діяльності для цілей оренди майна;

орендар отримав письмову згоду орендодавця на здійснення невід’ємних 
поліпшень, які надають йому право на приватизацію майна шляхом викупу;

невід’ємні поліпшення виконані в межах трирічного строку з дати 
визначення ринкової вартості майна для цілей укладання договору оренди або для 
цілей продовження договору оренди;

здійснення і склад невід’ємних поліпшень, у тому числі невід’ємний 
характер поліпшень, підтверджені висновком будівельної експертизи, а вартість 
невід’ємних поліпшень, підтверджених висновком будівельної експертизи, 
визначена суб’єктом оціночної діяльності;

орендар належно виконує умови договору оренди, відсутня заборгованість 
з орендної плати;

договір оренди є чинним на момент приватизації.



6.2 У разі, якщо органом приватизації прийнято рішення про приватизацію 
орендованого об 'єкта на аукціоні з умовами щодо компенсації орендарю 
невід’ємних поліпшень, вартість таких поліпшень компенсується покупцем.

Ціна продажу об’єкта приватизації зменшується на суму компенсації
невід’ємних поліпшень.

Якщо покупцем об’єкта приватизації стає орендар, вартість невід’ємних 
поліпшень зараховується йому під час остаточного розрахунку за об’єкт
приватизації.

7. Інформація про приватизацію
7.1 Орган приватизації здійснює відповідно до законодавства комплекс заходів 

щодо забезпечення прозорості приватизації, висвітлення приватизаційних 
процесів шляхом оприлюднення в засобах масової інформації (в т. ч. на вебсайті 
обласної Ради, в офіційних друкованих виданнях органів приватизації) 
повідомлень про хід і результати приватизації.

7.2 О бов’язковому оприлюдненню підлягають:
~ переліки об’єктів, що підлягають приватизації;
- інформація про об’єкти, щодо яких прийнято рішення про приватизацію.

7.3 В інформаційному повідомленні про приватизацію об’єктів спільної 
власності територіал ьних громад сіл, селищ, міст Вінницької області 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);
- 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 окремо визначеного 

майна, об’єктів незавершеного будівництва та об’єктів соціально-культурного
призначення включається інформація щодо балансоутримувача, а для об’єктів
незавершеного будівництва - щодо рівня будівельної готовності.

7.4 Інформація про результати продажу об ’єкта опубліковується в електронній 
торговій системі відповідно до Закону протягом 10 робочих днів після 
затвердження органом приватизації результатів продажу.

8. Д оговірні відносини приватизації
8 .1 Під час приватизації майна спільної власності територіальних громад сіл, 

селищ, міст Вінницької області шляхом його продажу на аукціоні або шляхом 
викупу між продавцем і покупцем укладається відповідний договір купівлі-
продажу.

Укладення та внесення змін до договорів купівлі-продажу здійснюється 
відповідно до вимог законодавства. Зміни, що вносяться до договорів купівлі- 
продажу, укладених у процесі приватизації, не можуть передбачати:
- зменшення відповідальності покупця за невиконання ним зобов’язань;
- зменшення загального обсягу інвестицій, визначених договором купівлі- 
продажу.

8.2 3 моменту переходу права власності на об’єкт приватизації покупець, який 
придбав об ’єкт приватизації, зобов’язаний виконувати всі умови договору 
купівлі-продажу об’єкта приватизації.

8.3 Виключними умовами для розірвання договору купівлі-продажу об’єкта 
приватизації в порядку, передбаченому законодавством, є:
1) несплата протягом 60 днів коштів за об’єкт приватизації з дня укладення 
договору купівлі-продажу відповідно до його умов;
2) невиконання умов продажу об’єкта і зобов’язань покупця, визначених 
договором купівлі-продажу, в установлений таким договором строк;
3) подання органу приватизації неправдивих відомостей;
4) сплата за об’єкт приватизації коштів, отриманих з порушенням вимог 
законодавства, яке регулює відносини у сфері запобігання легалізації 
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму 
та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;
5) продаж або в інший спосіб відчуження покупцем приватизованого об’єкта 
особам, визначеним частиною другою статті 8 Закону, протягом виконання 
зобов’язань за договором купівлі-продажу.

Договір купівлі-продажу повинен містити положення щодо відповідальності 
(звільнення від відповідальності) у разі виникнення форс-мажорних обставин 
(стихійне лихо, обставини непереборної сили тощо).

8.4 Договір купівлі-продажу підлягає нотаріальному посвідченню у випадках, 
передбачених діючим законодавством.

Усі пов’язані з нотаріальним посвідченням договору купівлі-продажу витрати 
у випадках, якщо нотаріальне посвідчення договору передбачене законодавством, 
покладаються на покупця.

8.5 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).



хПриватизація окремо стоячої будівлі, розташованої на земельній ділянці, яка 
перебуває в оренді або постійному користуванні третьої особи, є підставою для 
дострокового припинення договору оренди з такою третьою особою (припинення  
її права постійного користування) в частині земельної ділянки, необхідної ДЛЯ 
обслуговування і використання приватизованого об’єкта за призначенням. 
Власник такої земельної ділянки зобов’язаний укласти договір оренди з покупцем 
об’єкта приватизації, що є окремо стоячою будівлею, відповідно до Земельного 
кодексу України, у тримісячний строк з моменту реєстрації покупцем права 
власності на об’єкт приватизації.

Якщо права користування такою земельною ділянкою, не оформлено або така 
земельна ділянка не перебмває у користуванні жодної особи, власник земельної 
ділянки вживає заходів для передачі в оренду покупцю об ’єкта приватизації 
земельної ділянки в частині, необхідній для обслуговування і використання 
приватизованого об’єкта за призначенням, у шестимісячний строк з моменту 
реєстрації покупцем права власності на об’єкт приватизації.

8.6 На вимогу однієї із сторін договір купівлі-продажу може бути розірвано, у 
тому числі за рішенням суду, в разі невиконання іншою стороною зобов’язань, 
передбачених договором купівлі-продажу, у визначені строки або визнано 
недійсним за рішенням суду.

8.7 У разі розірвання в судовому порядку договору купівлі-продажу у зв ’язку з 
невиконанням покупцем договірних зобов’язань приватизований об ’єкт підлягає 
поверненню в комунальну власність.

8.8 Контроль за виконанням умов договору купівлі-продажу, укладеного з 
переможцем аукціону, та викупу об’єктів приватизації здійснює орган 
приватизації.

8.9 С ірок  виконання зобов’язань, визначених у договорі купівлі-продажу, крім 
мобілізаційних завдань, не повинен перевищувати п ’яти років.

Зобов’язання, визначені у договорі купівлі-продажу, зберігають свою дію для 
осіб, які придбавають об’єкт у разі його подальшого відчуження протягом строку 
дії таких зобов’язань.

8.10 У разі несплати коштів за об’єкт приватизації згідно з договором купівлі- 
продажу протягом ЗО днів з дня укладення договору та  його нотаріального 
посвідчення (у разі якщо нотаріальне посвідчення договору передбачено 
законодавством) покупець сплачує на користь органу приватизації неустойку в 
розмірі 5 відсотків ціни продажу об’єкта. У разі несплати коштів згідно з 
договором купівлі-продажу протягом наступних ЗО днів договір підлягає 
розірванню.

9. Заходи щ одо виконання П оложення
9.1 Питання, не врегульовані цим Положенням, регулюються та вирішуються 

відповідно до вимог чинного законодавства України з питань приватизації 
комунального майна.

9.2 Фінансування заходів, передбачених цим Положенням, здійснюється за 
рахунок)ргану приватизації, відповідно до вимог чинного законодавства України.

П ерш ий заступ н и к  голови 
В інн иц ько ї обласної Ради В. КІСТІОН



Додаток З 
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням_______ сесії
обласної Ради 8 скликання 
в ід _____________ 2022 року №

Склад
А укціонної ком іс ії органу приватизації 

з продаж у об’єктів  спільної власності 
тери тор іал ьн и х  гром ад  сіл, селищ, міст Вінницької області, 

що н алеж и ть до об’єктів  малої приватизації 
(орган  приватизації)

Б ойко Іван  Г ри горови ч  - заступник начальника управління з правових питань, - 
голова комісії.

П ан чук  С в ітл ан а  В асилівна- головний спеціаліст відділу оренди, секретар
комісії

Члени комісії

Іващ у к  О л ьга  Д м и тр івн а  -  заступник начальника управління з комунальної
власності

К лавд ієн ко  О лена В італ іївна - начальник відділу оренди

Плаксієнко Н азар ій  О лексан дрови ч  - заступник начальника відділу оренди

П ерш ий заступн ик  голови
В інн иц ької обласної Ради В. КІСТІОН



Додаток 4 
ЗАТВЕРДЖЕНО
ріш енням _________сесії
обласної Ради 8 скликання
в ід _____________ 2022 року №____

ПОЛОЖ ЕННЯ
про д іял ьн ість  аукц іон ної комісії для продажу об’єктів спільної

власності тери тор іал ьн и х  громад сіл, селищ, міст Вінницької області
на 2022 - 2025 роки

І. Загальні положення
1. Це Положення, розроблене відповідно до частини 4 статті 15 Закону 

України «Про приватизацію державного і комунального майна», визначає 
порядок утворення аукціонної комісії для продажу об’єктів спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області (далі - комісія), її 
повноваження, права та порядок роботи.

2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, законами 
України, нормативно-правовими актами Фонду державного майна України та цим 
Положенням.

II. С клад , порядок  утворен н я  комісії та її  повноваження
1. Комісія з продажу об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, 

селищ, міст Вінницької області це тимчасово діючий колегіальний орган, що 
утворюється обласною Радою (далі - орган приватизації) для продажу об’єктів 
малої приватизації спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 
Вінницької області, протягом 10 робочих днів з дня прийняття рішення обласною 
Радою про приватизацію об’єктів.

2. До складу комісії входять не менш як п ’ять осіб, які є представниками 
органу приватизації, що забезпечує здійснення заходів з приватизації об’єктів.

3. Основні принципи діяльності комісії:
дотримання вимог законодавства;
колегіальність прийнятих рішень;
професіоналізм, неупередженість та  незалежність членів комісії 

(недопущення втручання в діяльність комісії будь-яких органів влади).
4. Склад комісії та зміни до нього затверджуються рішенням обласної Ради.
Голова комісії та секретар призначаються із представників органу

приватизації, що забезпечує здійснення заходів з приватизації об’єктів.
На період тривалої відсутності голови комісії (хвороба, відпустка тощо) його 

повноваження покладаються наказом керівника органу приватизації на будь-кого 
із членів аукціонної комісії.

5. До основних повноважень комісії належать:
- розроблення умов продажу та їх подання на затвердження органу 

приватизації, що забезпечує здійснення заходів з приватизації об ’єктів;
- визначення стартової ціни;
- визначення стартової ціни з урахуванням зниження стартової ціни;
- розроблення інформаційного повідомлення про проведення аукціону;



- ведення протоколів засідань комісії та  їх подання на затвердження органу
приватизації.

6. Комісія має право:
- під час розроблення умов продажу вносити пропозиції відповідному органу 

місцевого самоврядування щодо запитів до органів державної влади, підприємств 
та/або господарських товариств стосовно подання пропозицій щодо умов 
продажу, а також надання відомостей, документів та інших матеріалів, необхідних 
для ознайомлення з об’єктом продажу;

- вносити пропозиції до органу приватизації щодо подання запитів 
спеціалістам, експертам;

- заслуховувати пояснення експертів, консультантів та  інших спеціалістів.
III. Порядок роботи комісії

1. Очолює комісію та організовує її роботу голова комісії.
2. Організаційною формою роботи комісії є засідання.
3. Усі рішення комісії приймаються шляхом поіменного усного голосування 

(«за» або «проти»), результати якого заносяться до протоколу.
4. Засідання комісії є правомочним за умови участі в ньому не менш як двох

третин складу її членів.
5. Члени комісії мають рівне право голосу при прийнятті рішень. Рішення 

комісії приймаються простою більшістю голосів членів комісії, присутніх на 
засіданні. У разі рівного розподілу голосів голос голови комісії є вирішальним.

6. За результатами засідання комісії складаються протоколи, які підписуються 
всіма членами комісії, присутніми на засіданні, та у триденний строк подаються 
на затвердження до органу приватизації, який забезпечує здійснення заходів з 
приватизації об’єктів.

7. Секретар комісії забезпечує:
- підготовку матеріалів для розгляду комісією;
- виконання доручень голови комісії;
- підготовку, ведення та оформлення протоколів засідань комісії.
8. Члени комісії зобов’язані брати участь у роботі комісії.
У разі якщо засідання комісії не відбулося через відсутність кворуму, 

засідання комісії переноситься на інший день.
9. Діяльність комісії припиняється рішенням обласної Ради.

П ерш ий заступ н и к  голови
В інн иц ько ї обласної Ради В. КІСТІОН


