
проект 
УКРАЇНА  

ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
РІШЕННЯ

2022 р. сесія 8 скликання

Про приватизацію майна, шо належить до спільної власності 
територіальних громад сіл, селиш , міст Вінницької області

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», рішення 20 сесії обласної Ради З 
скликання від 27 березня 2001 року № 360 «Про нову редакцію рішення 5 сесії 
обласної Ради З 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 інораструктури і з питань економіки, фінансів та бюджету, обласна 
Рада ВИРІШИЛА;

1. Затвердити перелік об’єктів спільної власності територіальних громад 
сіл, селищ, міст Вінницької області, що підлягають приватизації, 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, а також утворювати аукціонні 
комісії з продажу об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, 
міст Вінницької області, що належать до об’єктів приватизації (далі - орган 
приватизації).

4. Затвердити Положення про діяльність аукціонної комісії з продажу 
об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької 
області, згідно з додатком 2.

5. Уповноважити начальника управління спільної комунальної власності 
територіальних громад Вінницької області Кушніра 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.

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

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

Голова обласної Ради В. СОКОЛОВИЙ



Додаток 1
до ріш ення___ сесії

обласної Ради 8 скликання 
в ід _____________ 2022 року №_

ЗАТВЕРДЖЕНО
Ріш ення___ сесії

обласної Ради 8 скликання 
в ід _____________ 2022 року №_

Перелік об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 
Вінницької області, що підлягають приватизації

№ Назва об’єкту приватизації Місцезнаходження Спосіб
приватизації

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

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

Аукціон 3 
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. Могилів- 
Подільський, 
Вінницька область

Аукціон 3 
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 3 
умовами

4. Нежитлова будівля, цеху 
переробки деревини літ. «А», 
загальною площею 88,5 кв. м, 
огорожа № 1 - 52,0 м/п, огорожа 
№ 2 -2 9 1 ,6  м/п.

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

Аукціон 3 
умовами

5. Нежитлова будівля будинок 
побуту «Ювілейний» 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 
1,8 кв. м, 83{1},84{1},85{1}. 
Разом по І поверху 44,6 кв. м;

вул.50-річчя
Перемоги,
буд.26/проспект
Коцюбинського,
буд.58

Аукціон 3 
умовами



- III поверху -пр. № 2-№ 22; № 24- 
31. Разом по III поверху 369,00 кв. 
м; -VI поверху- пр. № З, 6, 8, 9, 10, 
П , 12, 13, 14, 15, 19, 29,30, 
площею 19 ] ,4 кв. м;
-VII поверху пр. № 12,18, площею 

41,4 кв. м; -VIII поверху - пр.19, 
площею 11,7 кв. м.

Перший заступник голови 
Вінницької обласної Ради В. КІСТІОН



Додаток 2
до ріш ення___ сесії

обласної Ради 8 скликання 
в ід _____________ 2022 року №_

ЗАТВЕРДЖЕНО
Ріш ення___ сесії

обласної Ради 8 скликання 
в ід _____________ 2022 року

ПОЛОЖЕННЯ
про ДІЯЛЬНІСТЬ аукціонної комісії для продажу об’єктів спільної 

власності територіальних громад сіл, селищ, міст 
Вінницької області 

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. Склад, порядок утворення комісії та її  повноваження
1. Комісія з продажу об’єктів спільної власності територіальних ф ом ад сіл, 

селищ, міст Вінницької області це тимчасово діючий колегіальний орган, що 
утворюється органом 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, а 
також два члена постійної комісії обласної Ради з питань будівництва, 
комунального майна, транспорту та розвитку інфраструктури.

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 наказом органу 

приватизації.
Голова комісії та секретар призначаються із представників органу 

приватизації, що забезпечує здійснення заходів з приватизації об’єктів.



Додаток 2
до ріш ення___сесії

обласної Ради 8 скликання 
в і д _____________ 2022 року №_

ЗАТВЕРДЖЕНО
Ріш ення___ сесії

обласної Ради 8 скликання 
в і д _____________2022 року №>_

ПОЛОЖЕННЯ
про діяльність аукціонної комісії для продажу об’єктів спільної 

власності територіальних громад сіл, селищ, міст 
Вінницької області

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 власност^ 
територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області (далі - комісія), ї ї

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.

П. Склад, порядок утворення 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 органом приватизації для продажу об’єктів малої приватизацп 
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, шо забезпечує здійснення заходів з приватизації об єктів, у 
тому числі два члена постійної комісії обласної Ради з питань будівництва, 
комунального майна, транспорту та розвитку інфраструктури.

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 наказом органу 

приватизації.
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.
ПІ. 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.

Перший заступник голови
Вінницької обласної Ради В. КІСТІОН


