ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Фонду державного майна
України
______._____2018 року № ______

Зміни до Типового договору про продаж об’єкта малої
приватизації між організатором аукціону та оператором електронного
майданчика
1.
У заголовку та тексті Типового договору про продаж об’єкта малої
приватизації між організатором аукціону та оператором електронного
майданчика слова «продаж об’єкта малої приватизації» замінити словами
«проведення електронних аукціонів з продажу об’єктів малої приватизації».
2.
Пункт 1 розділу І викласти в такій редакції:
«1. За цим договором оператор електронного майданчика та організатор
аукціону співпрацюють в напрямку забезпечення приватизації шляхом продажу
на електронних аукціонах способами, визначеними відповідно до статті 13
Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна»,
постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 432 «Про
затвердження Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів
малої приватизації та визначення додаткових умов продажу», об’єктів малої
приватизації, інформаційне повідомлення про продаж яких опубліковано в
електронній торговій системі, відповідно до законодавства України та цього
Договору.».
3.
У розділі II
абзац другий пункту 1 розділу II після слів «Про акціонерні товариства»
доповнити словами «, постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня
2018 року № 432 «Про затвердження Порядку проведення електронних
аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових
умов продажу»;
у пункті 3:
в абзаці сьомому слова «статті 8 Закону України «Про приватизацію
державного і комунального майна» замінити словами «законодавства України»;
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абзац шістнадцятий після слів «вносяться в ЕТС» доповнити словами
«через особистий кабінет, наданий Оператором електронного майданчика»;
доповнити пункт 3 новими абзацами дев’ятим – тринадцятим такого
змісту:
«у разі реєстрації однієї заяви на участь у приватизації передачу цієї заяви
організатору аукціону разом із доданими до неї документами (копії та
оригінали) протягом двох робочих днів з дня, наступного за днем формування
протоколу аукціону в електронній торговій системі;
передачу організатору аукціону для перевірки електронних копій заяви та
документів на участь в приватизації переможця аукціону протягом чотирьох
робочих днів з дня, наступного за днем формування протоколу аукціону в
електронній торговій системі (в разі необхідності за зверненням організатора
аукціону);
передачу організатору аукціону для перевірки оригіналу заяви на участь у
приватизації разом із доданими до неї оригіналами документів переможця
аукціону протягом п’яти робочих днів з дня, наступного за днем формування
протоколу аукціону в електронній торговій системі;
перерахування суми сплачених потенційними покупцями реєстраційних
внесків на казначейський рахунок органу приватизації, зазначений в
інформаційному повідомленні та розділі VII цього договору, протягом п’яти
робочих днів з дня проведення аукціону, а у разі реєстрації однієї заяви – з
оголошеного кінцевого строку подання заяв;
перерахування сплаченого гарантійного внеску переможця електронного
аукціону на казначейський рахунок органу приватизації, зазначений в
інформаційному повідомленні та розділі VII цього договору, протягом п’яти
робочих днів з дня опублікування в ЕТС договору купівлі-продажу об’єкта
приватизації;»;
абзаци дев’ятий – двадцятий вважати абзацами чотирнадцятим – двадцять
п’ятим;
4. У розділі III:
абзац другий пункту 1 викласти в такій редакції:
«відомості про учасників електронного аукціону до моменту завершення
електронного аукціону; інформацію про розмір закритих цінових пропозицій
учасників та кількість учасників, які подали заяви на участь в електронному
аукціоні, до моменту початку електронного аукціону або до моменту
завершення етапу подання закритих цінових пропозицій (в разі проведення
електронного аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та
подальшого подання цінових пропозицій);»;
5. Розділ V:
доповнити пунктами такого змісту:
«4. У разі неперерахування або несвоєчасного перерахування оператором
електронного майданчика реєстраційного та/або гарантійного внеску на
казначейські рахунки органу приватизації, зазначені в інформаційному
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повідомленні та розділі VII цього договору, оператор електронного майданчика
сплачує неустойку у подвійному розмірі неперахованої суми реєстраційного
та/або гарантійного внеску.
5. Організатор аукціону не несе відповідальності за невиконання чи
неналежне виконання зобов’язань оператором електронного майданчика, а
оператор електронного майданчика не несе відповідальності за невиконання чи
неналежне виконання зобов’язань організатором аукціону за цим Договором.»;
6. Розділ VII викласти в такій редакції:
«1. Протокол аукціону не затверджується Організатором аукціону у разі:
якщо переможець аукціону не подав документи або відомості,
обов’язкове подання яких передбачено Законом України «Про приватизацію
державного і комунального майна»;
переможець аукціону подав неправдиві відомості про себе;
якщо після отримання заяви на участь в аукціоні, поданої переможцем
аукціону, та документів, які є додатками до цієї заяви, Організатор аукціону
виявить невідповідність переможця аукціону вимогам статті 8 Закону України
«Про приватизацію державного і комунального майна»;
виявлення невідповідності поданих переможцем аукціону оригіналів
документів, які є додатками до заяви на участь в аукціоні, їх фотокопіям,
поданим в електронному вигляді.
2.
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування
гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за такими
реквізитами:
в національній валюті:
Одержувач: __________________
Рахунок № _________________(для перерахування реєстраційного внеску)
Рахунок № _________________(для перерахування гарантійного внеску)
Банк одержувача: _______________________________________________
МФО _________________________
Код ЄДРПОУ __________________
в іноземній валюті:
Одержувач: __________________
Адреса: _____________________
Рахунок: ____________________
Банк одержувача:____________________
Адреса: _____________________________
МФО ______________________
Код ЄДРПОУ_______________
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Receiver: _______________________________
Address: _______________________________
Account: _______________________________
Bank of receiver: _________________________
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Address: _______________________________
MFO ______________
SWIFT:_____________
Code YeDRPOU: ________________________
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of payment).».

В. о. директора Департаменту

С. ДЗЮБЕНКО

