
ЗДОJIБУFIII} CI>KA MICЬKA РАДА
PIBHEI"ICIeK ого рлЙон}/ PIBIIT,FIC ькоi оБлА CTI

розпорял}кRнIlя
МIСЬКОГ() ГОJIОВИ

Ж ,:l{l.a702022 року

Про затвердження протокол), пlэсl

резуJIьтати електронного а),кцiоrtу
Jф SPE00 | -|J А-2022|209 -7 53З2 з
l l po/ta)Ky I-I е)к и,],JI о }зо го пр им i tt цеt.I lTlt

загаJrьноIо площею |62,2 кв.м по
вулицi Фестивальна,2 в MicTi Здолбулriв

Керуrочись статтеIо 1.5 ,га пунктом 78 l1рикiнrlевих ,га перехiлних
IloJloжeнb Закону Украirrи KI"Ipo IIриватизацiю державного i комунального
маЙна>>, вizдповi;дно дlо 11орядку проведення електронних ayKrlioHiB для продажу
об'сктiв малоТ приватизацiТ та визначення додаткових yI\4oB IIродажу,
затверllженого постановою Кабiнету N{iHicTpiB УкраIни вiл 10,05.2018 Jф 432,
на виконаннrI рiшrення ЗдолбунiвськоТ MicbKoi ради вiд 25,I|,2022 jф 1392 <Прп
про,ца)к rra аукtдiотli tле>ttитJlового гIримiщеt{нrl загаJILною площею 162,2I(B,M по
вулиrli Фестивальна,2 в MicTi Злолбуrriв та затвердження стартовоi цirlи ]]а умов
продажу), розглянувшIи шротокол про результати електроFII{ого аукцiону
}Г9 SPE00 1 -UA-2022|2Q9-7 5ЗЗ2 з продажу нежитлового примirцення загальною
гlлоtl{еIо |62,2 кв.м Iто вулиlдi Фес,гивальна, 2 в MicTi Здолбунiв, сформований
15,|2,2022 та наданий оператором електроFIного майданчика товариством з

об м e>tcc il о to вi/tгt о в i дал ьн i с,гrо <Е-ТеrIдер) :

1. Затвердити гIротокол про результати електронного аукцiону
J\b SРI]001-tJА-20221209-75ЗЗ2 з продажу нежитлового примiшlення загальноtо
плоtцеIо 162,2 кв.м по ву.пиrдi (Dестивальна, 2 в MicTi Здолбунiв, сформований
оIIератором електронного майданчика товариством з обмеженою
вiдповiдальнiстю <Е-Тендер> l5,L2.2022, за цiноtо гIродажу лоту 685 810 грн,
00 коп, без П/]В (lIJicTcoT вiсiмдесят п'ять Iривень BiciMcoT десять гривень 00
коп, без ПЛВ),

2. Визнати переможцем електронного аукцiону J\'9 SPE00 1 -UA-202 2|209 -
75332 з продажу не)Itитлового примirцення загальною плоrцею |62,2 кв.м по
вулицi Фестивальна, 2 в MicTi Злолбунiв PiBHeHcbKy обласну органiзацiю
Товариства LIервоного Хреста Украiни, код еДРПОУ 02940З16, адреса
реестрацiТ: УкраТна, м. PiBHe, вул, Степана Бандери, 54.
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3, }{ачальнику вilддiлу приRатизацii, tсомунальtrоi власностi та lкитлових
питаI{ь MicbKoI ради Бir-rдюк I-I.(). опублiкуватI4 l] електроrrrriй торговiй системi
JVg SPE001-LJA-2022|209-75332 вiдповiдrrо до вимог чи}Iного законодавства.

4, KoHTpo,1lb за виконанI^Iям розпорядження покласти на заступника
MicbKot,o гоJIQви :] питаFIь ;дiялылоотi виtсоIrавчих органiв ради CocroKa IО.П.

N4iський гоrt Владислав СУХЛЯК
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