
ПРОТОКОЛ №2 
засідання аукціонної комісії з з продажу об’єктів комунальної власності  (малої 
приватизації) об’єднаної територіальної громади Музиківської сільської ради 

 

с. Музиковка         03 вересня 2021 року 

Засідання: розпочато о 13.00 год. 
завершено о 14:00 год. 

Присутні: 
- Погрібна Людмила Сергіївна – секретар сільської ради, голова комісії;  
- Колісніченко Людмила Леонтіївна – інспектор з розвитку інфраструктури, житлово-

комунального господарства та енергоефективності, заступник голови комісії;  
- Поберезська Олена Михайлівна – головний спеціаліст – бухгалтер, секретар комісії.  
Члени комісії:  
- Адамкович Галина Володимирівна  – спеціаліст - бухгалтер бухгалтерсько-

фінансового відділу. 
- Мельниченко Альона Вікторівна – начальник відділу земельних відносин, 

містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства; 
 - Новохацька Людмила Олександрівна – спеціаліст з землекористування та екології  
Відсутня: 
- Ртіщева Віталія Сергіївна  - спеціаліст фінансового відділу . 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ : 

1. Про відміну аукціону 
 
Слухали по першому питанню:  

Виступила: секретар комісії ПОБЕРЕЗСЬКА Олена Михайлівна, яка повідомила, що 
рішенням десятої сесії Музиківської сільської ради восьмого скликання від 08 червня 2021 
року № 211 «Про внесення легкового автомобіля до переліку об’єктів малої приватизації, 
що підлягають приватизації у 2021 році», було затверджено перелік об'єктів, які підлягають 
приватизації, серед яких зазначено легковий автомобіль ВАЗ-2121, реєстраційний номер 
BT6981AH, 1990 року випуску, що знаходиться за адресою: Херсонська область, село 
Музиківка вул. 40 років Перемоги, 35, а також надано дозвіл на приватизацію (відчуження) 
зазначеного об'єкта, що підлягає продажу на конкурентних засадах, шляхом проведення 
електронного аукціону. 

Рішенням 12 сесії Музиківської сільської ради 8 скликання від 23 липня 2021 року 
№254 було затверджено висновок суб'єкта оціночної діяльності про вартість об'єкта 
незалежної оцінки для подальшого його відчуження шляхом проведення електронного 
аукціону, де була визначена вартість легкового автомобіля ВАЗ-2121, реєстраційний номер 
BT6981AH, 1990 року випуску, що знаходиться за адресою: Херсонська область, село 
Музиківка вул. 40 років Перемоги, 35, в сумі 18 700 грн., без урахування ПДВ. 

Таким чином, відповідно до статті 10 Закону України «Про приватизацію 
державного і комунального майна», пункту 22 Порядку проведення електронних аукціонів 
для продажу об'єктів малої приватизації затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 10 травня 2018 року №432, пропонується визначити, що спосіб приватизації 
вищезазначеного об'єкта комунального майна здійснюватиметься шляхом його продажу на 
аукціоні без умов, тобто у спосіб продажу об'єкта приватизації, за яким власником об'єкта 
приватизації стає покупець, що в ході торгів запропонував за нього найвищу ціну без 



додаткових умов продажу об'єкта приватизації та сформувати стартову ціну продажу 
вартість легкового автомобіля ВАЗ-2121, реєстраційний номер BT6981AH, 1990 року 
випуску, що знаходиться за адресою: Херсонська область, село Музиківка вул. 40 років 
Перемоги, 35 - стартова ціна продажу 18 700 грн.., без урахування ПДВ. 

Також, пропонується встановити розмір реєстраційного внеску в сумі коштів у 
розмірі 0,2 мінімальної заробітної плати станом на 1 січня поточного року, а також розмір 
гарантійного внеску в розмірі 10 відсотків стартової ціни об'єкта приватизації. 
Організатор аукціону: виконавчий комітет Музиківської сільської ради, адреса: Херсонська 
область, село Музиківка вул. 40 років Перемоги, 35, адреса веб-сайту: 
https://muzykivskaotg.gov.ua/. час роботи: з 08:00 - 17:00 у будні дні, е-mail: 
muzykivskaotg@gmail.com, контактна особа – Поберезська Олена Михайлівна, тел.: 
0508780106 

Результати голосування  
 ЗА - «СІМ» ,  
ПРОТИ - «НЕМАЄ»,  
УТРИМАЛИСЬ - «НЕМАЄ». 
 

ВИРІШИЛИ: 
1. Визначити, що спосіб приватизації вищезазначеного об'єкта комунального майна 

здійснюватиметься шляхом його продажу на аукціоні без умов, тобто у спосіб продажу 
об'єкта приватизації, за яким власником об'єкта приватизації стає покупець, що в ході 
торгів запропонував за нього найвищу ціну без додаткових умов продажу об'єкта 
приватизації та сформувати стартову ціну продажу для сформувати стартову ціну продажу 
вартість легкового автомобіля ВАЗ-2121, реєстраційний номер BT6981AH, 1990 року 
випуску, що знаходиться за адресою: Херсонська область, село Музиківка вул. 40 років 
Перемоги, 35 - у розмірі 18 700 грн., без урахування ПДВ. 

2. Встановити розмір реєстраційного внеску в сумі коштів у розмірі 0,2 мінімальної 
заробітної плати станом на 1 січня поточного року - для об’єктів малої приватизації, а також 
розмір гарантійного внеску в розмірі 10 відсотків стартової ціни об'єкта приватизації. 
Організатор аукціону: виконавчий комітет Музиківської сільської ради, адреса: Херсонська 
область, село Музиківка вул. 40 років Перемоги, 35, адреса веб-сайту: 
https://muzykivskaotg.gov.ua/. час роботи: з 08:00 - 17:00 у будні дні, е-mail: 
muzykivskaotg@gmail.com, контактна особа – Поберезська Олена Михайлівна, тел.: 
0508780106 

 
__________________________________Погрібна Людмила Сергіївна,  
 
__________________________________ Колісніченко Людмила Леонтіївна, 

  
__________________________________Поберезська Олена Михайлівна  
 
Члени комісії:  
__________________________________ Адамкович Галина Володимирівна   
.__________________________________ Мельниченко Альона Вікторівна  
__________________________________ Новохацька Людмила Олександрівна  

 



 


