
У цьому номері 

Інформуємо про нещо-
давні роботи на терито-
рії міської ради  

1 

Фотофакт 1 

У колишньому кінотеат-

рі УГКЦ зробить пасто-

рально-соціальний 

центр  

2 

Інформація про продаж 

на електронному аукці-

оні об’єкта малої прива-

тизації комунальної 

2 

Оголошення, вітання 4 

Громада — великий чоловік. 

І.Я. Франко 

м. Бібрка, 10 серпня, 2018 рік | випуск №129 (206) 

ІНФОРМУЄМО ПРО НЕЩОДАВНІ РОБОТИ  

НА ТЕРИТОРІЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ФОТОФАКТ 

Т ривають роботи з від-
новлення водопоста-

чання у с. Шпильчина. 
Зараз виконуються роботи 

з під’єднання існуючих 
гілок водопостачання для 

перевірки їх технічного 
стану. Також ведуться ро-
боти з проектування ново-
го магістрального водого-

ну. 

ФОТОФАКТ 

Т риває реалізація мікропроекту Капітальний 
ремонт каналізаційної мережі від житло-

вого кварталу по вулиці Галицькій, 125 до 

КОС 

ФОТОФАКТ 

Т риває реалізація мікропроекту Капітальний ремонт прибудинкової 
території Будинку дитячої та юнацької творчості по вул. Гру-

шевського, 21 

ФОТОФАКТ 

Т риває реалізація проекту ремонт спор-
тивного залу ОЗНЗ «Бібрська ЗОШ 

І-ІІІ ст. ім. Уляни Кравченко» 

ФОТОФАКТ 

Р еалізовано мікропроект Капітальний ремонт тротуа-
рів по вулиці Леся Курбаса 
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ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОДАЖ НА ЕЛЕКТРОННОМУ АУКЦІОНІ ОБ’ЄКТА  

МАЛОЇ ПРИВАТИЗАЦІЇ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ БІБРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

• 09.08.2018,  

• Виконавчий комітет Бібрської 

міської ради 

Інформація про об’єкт приватиза-

ції: 

 

КОД, присвоєний об’єкту приватиза-

ції під час публікації в електронній 

торговій системі  

UA-AR-P-2018-08-06-000003-2 

Адреса об’єкта:  Львівська область,  

Перемишлянський район,  м.Бібрка, 

площа Стрілецька, буд. 1.  

Найменування об’єкта: нежитлова  

будівля  кінотеатру загальною пло-

щею 527,2 кв.м. , а саме: 

 Підвал – 80, 0 кв.м. 

1-й поверх  - 322,40 кв. м 

2-й поверх – 101,2  кв. м 

3-й поверх - 23,6  кв. м 

Опис об’єкта: Будівля кінотеатру 

розташована  в центральній частині  

м.Бібрка  біля автомобільної дороги 

державного значення Н-09  Мукачево

-Львів.  Об’єкт культурної спадщини 

м.Бібрка, пам’ятка місцевого значен-

ня (охоронний номер 2359 М), знахо-

диться у межах історичного ареалу 

«Середмістя» м.Бібрка. 

Земельна ділянка  під будівлею кіно-

театру. 

Цільове призначення - для будівниц-

тва та обслуговування будівель за-

кладів культурно-просвітницького 

обслуговування 

Адреса земельної ділянки:  Львівська 

область,  Перемишлянський район,  

м.Бібрка, площа Стрілецька, буд. 1.  

Площа: 0,1086 га 

Кадастровий номер: 

4623310300:01:005:0429 

Власник –Бібрська міська рада 

Район розташування характеризуєть-

ся в основному житловою забудовою. 

Зручне транспортне сполучення. 

Територія довкола потребує впоряд-

кування, тверде мощення на прибу-

динковій території відсутнє, тротуари 

відсутні, прилегла вулиця Шевченка 

потребує капітального ремонту. 

Загалом нежитлова будівля не вико-

ристовувалась приблизно 20 років, 

перебуває в незадовільному стані,  у 

аварійному стані підпорні стіни, по-

требує  внутрішніх і зовнішніх  ре-

ставраційно-відновлювальних робіт. 

Балансоутримувач: Бібрська міська 

рада 

Адреса балансоутримувача: 81220, 

Львівська область,  Перемишлянсь-

кий район,  м.Бібрка, вул. Тарнавсь-

кого, 22  

Телефон балансоутримувача: (03263) 

4-32-35 

Код за ЄДРПОУ балансоутримувача: 

04056183 

Електронна адре-

са: bibrka.rada@gmail.com 

Інформація про електронний аукціон 

та інформація про умови, на яких 

здійснюється приватизація об’єкта: 

Спосіб проведення аукціону: аукціон 

з умовами.  

Дата та час проведення аукціону з 

умовами:  10 вересня 2018 року, годи-

на, о котрій починається аукціон, 

встановлюється ЕТС для кожного 

електронного аукціону окремо 

в проміжку часу з 09−00 до 18−00 го-

дини дня. 

Аукціон проводиться відповідно 

до ЗУ «Про приватизацію державного 

і комунального майна» та Порядку 

проведення електронних аукціонів 

для продажу об’єктів малої привати-

зації, затвердженого постановою Ка-

бінету Міністрів України від 10 трав-

ня № 432. 

До участі в аукціоні не допускаються 

особи, на яких поширюються обме-

ження, визначені частиною другою 

статті 8 Закону України «Про прива-

тизацію державного і комунального 

майна». 

Кінцевий строк подання заяви 

на участь в аукціоні з умовами, аук-

ціоні із зниженням стартової ці-

ни (подання цінових аукціонних про-

позицій) встановлюється ЕТС для 

кожного електронного аукціону окре-

Продовження на стор. 3 

У КОЛИШНЬОМУ КІНОТЕАТРІ УГКЦ ЗРОБИТЬ ПАСТОРАЛЬНО-

СОЦІАЛЬНИЙ ЦЕНТР 

Будівля колишнього кінотеатру перебуває в ава-

рійному стані. Десятиліття безгосподарності зроби-

ли з нього руїну. Це пам”ятка архітектури, тому ду-

же важливо не допустити руйнування будинку. Про-

ектно-кошторисна документація на реставрацію бу-

дівлі коштує дуже дорого , не кажучи про реставра-

цію пам'ятки.  Міська влада більше ніж два роки 

шукала інвестора, який би наважився взяти цей 

будинок і знайшов понад десять мільйонів гривень 

на його відновлення. Для цього оголошено аукціон з 

чітко прописаними вимогами щодо використання 

після реставрації цієї будівлі. Новий власник, який 

переможе в аукціоні, має не тільки вкласти мільйо-

ни гривень у ремонт, а ще й створити на місці коли-

шнього кінотеатру пасторально-соціальний центр 

(це буде духовний та соціальний центр життя Бібре-

цької громади). Якщо все піде за планом, пам”ятку 

буде врятовано, а Бібреччина отримає новий осере-

док культури християнської культури.    

Секретар БМР Надія Федущак 

mailto:bibrka.rada@gmail.com
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Продовження. Початок на стор. 2 

мо в проміжку часу з 19−30 до 20−30 

години дня, що передує дню проведен-

ня електронного аукціону. 

Кінцевий строк подання заяви 

на участь в аукціоні за методом покро-

кового зниження ціни та подальшого 

подання цінових пропози-

цій встановлюється ЕТС для кожного 

електронного аукціону окремо 

в проміжку часу з 16−15 до 16−45 годи-

ни дня проведення електронного аук-

ціону. 

Інформація про умови, на яких здійс-

нюється приватизація об’єкта: 

Стартова ціна об’єкта (з ПДВ) для 

продажу на аукціоні з умовами: 21617 

грн.(двадцять одна тисяча шістсот 

сімнадцять) гривень 00 копійок 

Розмір гарантійного внеску: 2 161,70 

грн без  ПДВ  

Стартова ціна об’єкта (з ПДВ) для 

продажу на аукціоні із зниженням 

стартової ціни: 10808,50 . (десять ти-

сяч вісімсот вісім) гривень 50 копійок  

Розмір гарантійного внеску: 1080,85 

грн без ПДВ   

Стартова ціна об’єкта (з ПДВ) для 

продажу на аукціоні за методом пок-

рокового зниження ціни 

та подальшого подання цінових про-

позицій: 

10808,50 . (десять тисяч вісімсот вісім) 

гривень 50 копійок  

Розмір гарантійного внеску: 1080,85 

грн без ПДВ    

Розмір реєстраційного внеску: 744,60 

грн з ПДВ. 

Період між аукціоном з умовами 

та аукціоном із зниженням стартової 

ціни та аукціоном за методом покро-

кового зниження ціни та подальшого 

подання цінових пропозицій: 

30 календарних днів від дати аукціо-

ну (опублікування інформаційного 

повідомлення про приватизацію об’єк-

та). 

Крок аукціону на аукціоні  з умова-

ми: 216,17 грн. (1% від стартової ціни 

аукціону) 

Крок аукціону на аукціоні 

із зниженням стартової ціни 

та аукціоні за методом покрокового 

зниження ціни та подальшого подан-

ня цінових пропозицій: 108,09 

грн.   (1% від стартової ціни аукціону) 

Загальна кількість кроків, на які зни-

жується стартова ціна об’єкта 

на аукціоні за методом покрокового 

зниження ціни та подальшого подан-

ня цінових пропозицій, становить 2 

кроки. 

Умови продажу та експлуата-

ції об’єкта приватизації: 

• виконання норм чинного 

законодавства України 

у галузі охорони пам’яток 

культурної спадщини 

стосовно об’єкта купівлі-

продажу, а саме: ст. 18 

Закону України «Про охо-

рону культурної спадщи-

ни».  

• Завершення реставрації 

та ремонту нежитлового 

приміщення кінотеатру 

протягом п’яти років (до 

кінця 2023 року) 

• Умови експлуатації  об’є-

кта приватизації: розмі-

щення пасторально-

соціального центру Укра-

їнської греко-

католицької церкви;  
3. Час та місце ознайомлення 

з об’єктом: ознайомитися з об’єктом 

можна за місцем його розташування 

у робочі дні, попередньо узгодивши 

з представником Бібрської міської 

ради (балансоутримувач) годину огля-

ду об’єкта за телефоном: (03263) 4-32-

35 з 1000 до 1700у робочі дні. 

Адреса балансоутримувача (Бібрська 

міська рада) 81220, Львівська область,  

Перемишлянський район,  м.Бібрка, 

вул.. Тарнавського, 22  

Електронна адре-

са: bibrka.rada@gmail.com 

4. Організатор аукціону: Бібрська 

міська рада Перемишлянського райо-

ну Львівської області (код за ЄДРПОУ 

04056183). 

Адреса: Львівська область,  Перемиш-

лянський район,  м.Бібрка, вул.. Тар-

навського, 22 , www.bibrka-rada.gov.ua  

Контактний тел. (03263) 4-32-35 

з 1000 до 1700 у робочі дні. 

Заступник Бібрського міського голови 

Іван Гловацький 

5.  Засоби платежу: 

Для участі в аукціоні з продажу об’єк-

та малої приватизації гарантійний та 

реєстраційний внески сплачуються на 

рахунок оператора електронного май-

данчика, через який подається заява 

на участь у приватизації.  

Посилання на перелік авторизованих 

майданчиків та їх рахунки, відкриті 

для оплати потенційними покупцями 

гарантійних та реєстраційних внесків: 

https://prozorro.sale/info/elektronni-

majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2. 

Покупці, які мають право брати уч-

асть у приватизації згідно із Законом 

України «Про приватизацію держав-

ного і комунального майна», вправі 

використовувати для придбання об’єк-

тів приватизації кошти відповідно до 

валютного законодавства України.  

Покупці - нерезиденти України набу-

вають у власність майно, що привати-

зується, у процесі приватизації з опла-

тою його ціни у національній валюті 

або у вільно конвертованій валюті. 

 Переможець електронного аукціону: 

підписує протокол про результати 

електронного аукціону та надає його 

оператору електронного майданчика, 

через якого ним подано цінову пропо-

зицію, протягом трьох робочих днів з 

дня, наступного за днем його фор-

мування електронною торговою систе-

мою; 

укладає договір купівлі-продажу 

об’єкта приватизації з органом прива-

тизації протягом 30 календарних днів 

з дня, наступного за днем формування 

протоколу про результати електронно-

го аукціону. 

 

Покупець, який підписав договір купі-

влі-продажу, сплачує на п/р № 

31515905013362 в ГУДКСУ у Львівсь-

кій області, МФО 899998, код отриму-

вача коштів 36848550 ціну продажу 

об’єкта приватизації не пізніше ніж 

протягом 30 днів з дня підписання 

договору купівлі-продажу. 

У разі несплати коштів за об’єкт при-

ватизації згідно з договором купівлі-

продажу протягом 30 днів з дня укла-

дення договору та його нотаріального 

посвідчення покупець сплачує на ко-

ристь органу приватизації неустойку у 

розмірі 5 відсотків ціни продажу об’єк-

та. У разі несплати коштів згідно з 

договором купівлі-продажу протягом 

наступних 30 днів договір підлягає 

розірванню відповідно до  статті 

29  Закону України «Про приватиза-

цію державного і комунального май-

на». 

Переможець електронного аукціону, 

який відмовився від підписання про-

токолу про результати електронного 

аукціону або договору купівлі-

продажу, позбавляється права на уч-

асть у подальших аукціонах з прода-

жу того самого об’єкта. 

 Оператор електронного майданчика 

перераховує на казначейський раху-

нок                      № 31515905013362  в 

ГУДКСУ у Львівській області, МФО 

899998 , код отримувача коштів 

36848550, суми реєстраційних внесків, 

сплачені учасниками аукціону протя-

гом п’яти календарних днів з дня за-

твердження протоколу електронного 

аукціону. 

 Оператор електронного майданчика 

перераховує на казначейський раху-

нок                       № 31515905013362 в 

ГУДКСУ у Львівській області, МФО 

899998, код отримувача коштів 

36848550, суми сплачені учасниками 

аукціону гарантійних внесків протя-

гом п’яти робочих днів з дня опубліку-

вання договору купівлі продажу об’єк-

та приватизації в електронній торго-

вій системі в рахунок оплати ціни 

продажу об’єкта приватизації перемо-

Продовження на стор. 4 
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жцем. 

6. Перелік документів: 

Фізичні та юридичні особи, які бажа-

ють взяти участь в електронному аук-

ціоні, до заяви  на участь у приватиза-

ції об’єкта малої приватизації подають 

такі документи: 

1) для потенційних покупців - фізич-

них осіб - громадян України - копія 

паспорта громадянина України; 

2) для іноземних громадян - копія до-

кумента, що посвідчує особу; 

3) для потенційних покупців - юриди-

чних осіб: 

- витяг з Єдиного державного реєстру 

юридичних осіб, фізичних осіб - підп-

риємців та громадських формувань 

України - для юридичних осіб - рези-

дентів; 

- документ про реєстрацію у державі її 

місцезнаходження (витяг із торговель-

ного, банківського або судового реєст-

ру тощо), засвідчений згідно із законо-

давством держави його видачі, перек-

ладений українською мовою, - для 

юридичних осіб - нерезидентів; 

- інформація про кінцевого бенефіціа-

рного власника. Якщо особа не має 

кінцевого бенефіціарного власника, 

зазначається інформація про відсут-

ність кінцевого бенефіціарного влас-

ника і про причину його відсутності; 

- остання річна або квартальна фінан-

сова звітність; 

4) документ, що підтверджує сплату 

реєстраційного внеску, а також доку-

мент, що підтверджує сплату гаран-

тійного внеску в розмірі 10 відсотків 

стартової ціни з рахунка потенційного 

покупця, відкритого в українському 

або іноземному банку (крім банків 

держав, внесених FATF до списку дер-

жав, що не співпрацюють у сфері про-

тидії відмиванню доходів, одержаних 

злочинним шляхом), на рахунок опе-

ратора електронного майданчика, 

через який подається заява на участь 

у приватизації.  

(Посилання на перелік авторизованих 

майданчиків: https://prozorro.sale/info/

elektronni-majdanchiki-ets-

prozorroprodazhi-cbd2) 

5) письмова згода довільної форми 

потенційного покупця щодо взяття на 

себе зобов’язань, визначених умовами 

продажу. 

 

Технічні реквізити інформаційного 

повідомлення: 

Рішення №64 Виконавчого комітету 

Бібрської міської ради Перемишлян-

ського району Львівської області від 

08.08.18р. «Про затвердження умов  

продажу  та інформаційного повідом-

лення  про проведення електронного 

аукціону об’єкта малої приватизації за  

адресою: Львівська область, Перемиш-

лянський район, м.Бібрка, площа 

Стрілецька, буд.1». 

Єдине посилання на веб-сторінку ад-

міністратора, на якій наводяться поси-

лання на веб-сторінки операторів еле-

ктронного майданчика, які мають 

право використовувати електронний 

майданчик і з якими адміністратор 

уклав відповідний договір: https://

prozorro.sale/.  

Продовження. Початок на стор. 3 

УВАГА! УВАГА! УВАГА! 

Дитячий фестиваль "БАРВИ ЛІТА",  
Цього року на фестиваль "Барви літа" вводиться жанр - хоре-

ографія. Заявки можна подавати за адресою 

(lusya.surmach@gmail.com) і в телефонному режимі (097-90-

68-640; 096-20-05-247) 

Умови для учасників: 

• у фестивалі-конкурсі можуть брати участь виконавці віком 

від 6 до 17 років в номінаціях вокал, хореографія; 

• оргкомітет фестивалю-конкурсу визначає чотири вікові ка-

тегорії учасників для соло вокалістів: 

І категорія – від 6 до 7 років; ІІ категорія – від 8 до 10 років; 

ІІІ категорія – від 11 до 13 років; ІV категорія – від 14 до 17 

років;  

та три вікові категорії для ансамблів, хореографії: 

І категорія – від 7 до 9 років; ІІ категорія – від 10 до 14 років; 

ІІІ категорія – від 15 до 17 років. 

Якщо до складу ансамблю, хореографії входять учасники різ-

них вікових категорій, то вікова категорія визначається віком 

старшого виконавця. 

• учасники фестивалю-конкурсу виконують пісні під фоног-

раму (-1), (век) не більше двох голосів, на носіях СD-диск, 

флешка. 

• оплата проїзду, харчування, проживання учасників фести-

валю-конкурсу та супроводжуючих за рахунок відправляючої 

сторони. 

• подання офіційної заявки на участь у фестивалі-конкурсі 

означає повне та безумовне прийняття учасником умов. 

ОРГКОМІТЕТ 
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