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БОРИСПІЛЬСЬКИЙ  РАЙОН 

КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 
Про затвердження протоколу про результати електронного аукціону №UA-
PS-2022-07-01-000036-3 та приватизацію об’єкта малої приватизації шляхом 
викупу 
 

 Керуючись 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», розглянувши протокол про 
результати  електронного аукціону, враховуючи те, що подана заява на участь в 
аукціоні від одного покупця, виконавчий комітет Гірської сільської ради  
 
ВИРІШИВ: 

1. Затвердити  протокол про результати  електронного аукціону                                     
№ UA-PS-2022-07-01-000036-3, сформований 18 липня 2022 року о 19:47:30 
год. та наданий оператором ТОВ «Смарттендер», через електронний 
майданчик якого Федорів Юрій Миколайович (РНОКПП 2709411897) 
запропонував ціну в сумі 900 000,00  грн. без ПДВ за  приміщення котельні 
загальною площею 426,4 кв.м., яке розташоване за адресою: 08324, Київська 
область, Бориспільський район, с. Гора, вул. Науки, 1-З. 

2. Приватизувати об’єкт малої приватизації комунальної власності Гірської 
сільської територіальної громади, приміщення котельні загальною площею 
426,4 кв.м., яке розташоване за адресою: 08324 Київська область, 
Бориспільський район, с. Гора, вул. Науки, 1-З, шляхом викупу покупцем 
Федорів Юрієм Миколайовичем (РНОКПП 2709411897), як єдиним 
учасником аукціону з продажу об’єкта за запропонованою ним ціною – 900 
000,00 грн (дев’ятсот тисяч гривень 00 копійок), без ПДВ.    

3. Сільському голові, Роману ДМИТРІВУ,  протягом 30 календарних днів з дня 
наступного за днем формування протоколу про результати електронного 
аукціону № UA-PS-2022-07-01-000036-3, сформованого 18 липня 2022 року 
о 19:47:30 год., укласти договір купівлі-продажу приміщення котельні 
загальною площею 426,4 кв.м., яке розташоване за адресою: 08324, Київська 
область, Бориспільський район, с. Гора, вул. Науки, 1-З. 

4. Зарахувати суму гарантійного внеску у розмірі 84 611 (вісімдесят чотири 
тисячі шістсот одинадцять) гривень 00 коп, сплачену покупцем, до ціни 



продажу об’єкта приватизації під час розрахунку за придбаний об’єкт 
приватизації. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на Виконавчий комітет 
Гірської сільської ради. 

       

Сільський голова                                                       Роман ДМИТРІВ  


