
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

голови обласної ради

23.02.2022 м. Запоріжжя № 7-св

Про затвердження протоколу 
про результати 
електронного аукціону 
№ иА-Р8-2022-01-26-000089-1

Керуючись законами України «Про місцеве самоврядування в Україні» 
(зі змінами), «Про приватизацію державного і комунального майна» 
(зі змінами), 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» (зі 
змінами), наказом Міністерства фінансів України від 03.09.2013 № 787 «Про 
затвердження Порядку повернення (перерахування) коштів, помилково або 
надміру зарахованих до державного та місцевих бюджетів», рішенням 
обласної ради від 24.10.2019 № 9 «Про нормативно-правові документи з 
питань приватизації майна, що є спільною власністю територіальних громад 
сіл, селищ, міст Запорізької області», враховуючи рішення обласної ради від 
15.02.2022 № 16 «Про врегулювання Запорізькою обласною радою питань, 
пов’язаних із передачею в оренду на аукціоні та приватизацією на аукціоні 
об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Запорізької 
області», лист товариства з обмеженою відповідальністю «Юридична 
Компанія «Дж Ар Менеджмент» від 18.02.2022 № б/н (вхід, від 18.02.2022 № 
01-14/0063), протокол засідання аукціонної комісії з продажу об’єкта 
приватизації, що належить до спільної власності територіальних громад сіл, 
селищ, міст Запорізької області, розташованого за адресою: 
м. Запоріжжя, вул. Тургенєва, буд. 29, від 18.02.2022:

1. Затвердити протокол, сформований в електронній торговій системі 
(далі -  ЕТС) 16.02.2022 о 10:37:14, про результати електронного аукціону 
№ ІІА-Р8-2022-01-26-000089-1, який має статус «Аукціон відмінено» 
(додається).

2. Управлінню із загальних питань та матеріально-технічного 
забезпечення діяльності ради виконавчого апарату обласної ради опублікувати 
в ЕТС та на офіційному вебсайті Запорізької обласної ради у відповідному



2
розділі «Приватизація» протокол про результати електронного аукціону 
№ ГА-Р8-2022-01-26-000089-1, затверджений цим розпорядженням,
відповідно до вимог чинного законодавства.

3. Відділу бухгалтерського обліку виконавчого апарату обласної ради:

1) надіслати листа до Головного управління Державної казначейської 
служби України у Запорізькій області про надання інформації щодо 
надходжень коштів до обласного бюджету на казначейські рахунки в 
національній валюті за такими реквізитами:

для зарахування надходжень до обласного бюджету коштів 
реєстраційного внеску за кодом 24060300 «Інші надходження»: 
отримувач: ГУК у Зап. обл/Запорізька обл/24060300; 
номер рахунку отримувача (ІВАГГ): иА878999980314060544000008001; 
код ЄДРГІОУ отримувача: 37941997;

для зарахування надходжень до обласного бюджету коштів гарантійного 
внеску за кодом 31030000 «Кошти від відчуження майна, що належить 
Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній 
власності»:
отримувач: ГУК у Зап. обл/Запорізька обл/31030000;
номер рахунку отримувача (ІВАН): ПА228999980314191905000008001;
код Є ДРГІОУ отримувача: 37941997;

2) забезпечити повернення гарантійних та реєстраційних внесків
учасникам електронного аукціону № ГА.-Р8-2022-01-26-000089-1, сплачених 
ними на рахунки операторів електронного майданчика, через яких подавались 
заяви на участь в електронному аукціоні, у разі виявлення таких надходжень 
до обласного бюджету, керуючись наказом Міністерства фінансів України від 
03.09.2013 № 787 «Про затвердження Порядку повернення (перерахування) 
коштів, помилково або надміру зарахованих до державного та місцевих 
бюджетів» та пунктами 104-112 Порядку проведення електронних аукціонів 
для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов 
продажу, затвердженого 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».

4. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Голова ради Олена ЖУК



ПРОТОКОЛ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ЕЛЕКТРОННОГО
АУКЦІОНУ

№иЛ-Р8-2022“01“26-000089-1
Найменування оператора, через електронний майданчик якого було введено інформацію про лот
в ЕТС (опубліковано інформаційне повідомлення про приватизацію об’єкта
п риватизації): ипйепёег. со т . иа
Організатор аукціону: Запорізька обласна рада
Статус електронного аукціону: аукціон відмінено
Найменування лоту: Об'єкт спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Запорізької 
області, включений до переліку об'єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 
Запорізької області, що підлягають приватизації у 2021 -2022 роках -  майно, що обліковується на 
балансі комунального підприємства «Універс» Запорізької обласної ради.
Стартова ціна лоту: 13 918 206.00 ГРН без ГІДВ 
Учасники електронного аукціону:

1. Лобанов Сергій Олександрович, код: 2725222297

2. Вакуленко Єгор Вадимович, код: 278920669]

Протокол електронного аукціону сформовано: 16.02.2022 10:37:14 
НОператор, через електронний майданчик якого було введено інформацію про лот в 
ЕТС/Оператор, через електронний майданчик якого було подано заяву на участь в електронному 
аукціоні/закриту цінову пропозицію (в разі подання заяви на участь в електронному аукціоні від 
одного покупця (учасника): unitender.com.ua

16 лютого 2022 року
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