
  

ГІРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

БОРИСПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
 

13 грудня 2021 року                                                                № 454 

 
 

ГІРСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА   

БОРИСПІЛЬСЬКИЙ  РАЙОН 

КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я 

Про розгляд питання щодо продажу об'єкта приватизації по вулиці                        

Науки 1-З, в селі Гора, Бориспільського району Київської області 

   

Розглянувши клопотання  ТОВ «ЮК ПІК» щодо відміни електронних торгів 

№ UA-PS- 2021-10-23-000013-1 на підставі постанови нотаріуса Київського 

міського нотаріального округу, Шершун Н.К., про відмову у вчинені нотаріальної 

дії № 427/02-31 від 08.12.2021), враховуючи, що постанова нотаріуса містить 

посилання на ч.6 ст. 120 Земельного кодексу України та не враховано вимоги ч. 7 

ст. 120 Земельного кодексу України якою визначено випадки на які не 

поширюються вимоги частин 1 – 6 цієї статті, відсутність звернення нотаріуса, 

Шершун Н.К., до органу приватизації щодо надання будь-яких документів 

необхідних для вчинення нотаріальних дій з продажу-купівлі, а також відсутність 

згоди ТОВ «ЮК ПІК» на укладання договору купівлі-продажу за участі нотаріуса 

запропонованого виконавчим комітетом Гірської сільської ради, керуючись 

Земельним кодексом України, законами України «Про приватизацію державного 

та комунального майна», «Про місцеве самоврядування в Україні», Постановою 

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», виконавчий комітет Гірської сільської 

ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1.  Визнати ТОВ «ЮК ПІК» (код ЄДРПОУ 42387435) таким, що 

відмовився від укладання та підписання договору купівлі-продажу об'єкта 

приватизації по вулиці Науки 1-З, в селі Гора, Бориспільського району 

Київської області за результатами електронного аукціону № UA-PS- 2021-10-

23-000013-1. 

2.  Відмовити ТОВ «ЮК ПІК» (код ЄДРПОУ 42387435) у задоволенні 

клопотання про прийняття рішення про відміну електронних торгів № UA-PS- 

2021-10-23-000013-1 у зв’язку з відсутністю підстав визначених Законом 

України «Про приватизацію державного і комунального майна» та Порядком 

проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та 

визначення додаткових умов продажу затверджених Постановою Кабінету 

Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 432. 



3.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на Виконавчий 

комітет Гірської сільської ради. 

       

В.о. сільського голови                                               Максим Счастливий  


