
                                       
 

                      ДОДАТОК 2 

                                                                                       до Порядку здійснення контролю 
                                                                   за виконанням умов договорів купівлі-   

                                                     продажу об’єктів приватизації 
                                       органами приватизації  

                                     (пункт 7 розділу ІІ ) 

 
 

 

 
 

 
 

                             ЗАТВЕРДЖУЮ 

                                                                              Керівник (або уповноважена посадова особа) 

                                        органу приватизації                            

                                                                  ________________________________ 

                                                                        (найменування органу приватизації)  

                                                                    ________________________________ 

                                                                      (прізвище, ініціали)  

                                                                      ________________________________ 

                                                                        (підпис, печатка) 

 

                                                                   "___" ____________ 20__ року 

 
 

АКТ 

підсумкової перевірки виконання умов договору купівлі-продажу 

____________________________ 

____________________________________________ 

(назва (найменування) об'єкта приватизації)  

від ____________ № ____________ 

(дата укладення договору купівлі-продажу) 

_________________________ 

(назва населеного пункту, 

у якому складено цей акт) 

"___" ____________ 20__ року 

 

Цей акт складено як підсумковий документ результатів контролю за виконанням умов договору 

купівлі-продажу ______________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________, 
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                                                   (назва (найменування) об'єкта приватизації)  

що проводився органом приватизації відповідно до вимог статті  27 Закону України                         

"Про приватизацію державного і комунального  майна". 

 

Ми, що нижче підписалися, представники: 

органу приватизації (далі - продавець) 

______________________________________________________________________________________, 

                                                     (прізвище та ініціали уповноваженої особи/осіб) 

 

юридичної особи (далі - покупець) 

______________________________________________________________________________________, 

                           (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої ним особи/осіб)  

 

юридичної особи, майно (акції) якої є об'єктом приватизації (далі - підприємство) 

 ______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

                               (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої ним особи/осіб)  

 

провели підсумкову перевірку виконання умов договору купівлі-продажу 

 _____________________________________________________________________________________. 

                                                (назва (найменування об'єкта приватизації) 

 

Перевірці підлягало виконання умов, передбачених договором купівлі-продажу від ______________ 

№ _________, укладеним між ____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

                                                               (найменування продавця)  

і _____________________________________________________________________________________, 

                                                                (найменування покупця)  

правонаступником якого при подальшому продажу є* ______________________________________  

______________________________________________________________________________________. 

                                                     (найменування юридичної особи/осіб) 

 

* Реквізити правонаступника вказуються лише у разі подальшого продажу об'єкта приватизації.  

 

1. Дані про підприємство 

1. Найменування: _____________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________. 

 

2. Код за ЄДРПОУ: ____________________________________________________________________. 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T216300.html
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3. Місцезнаходження, телефон: __________________________________________________________. 

 

4. Вид основної діяльності: _____________________________________________________________ _ 

______________________________________________________________________________________. 

                       (код виду економічної діяльності із зазначенням назви виду економічної діяльності)  

 

5. Профіль основної діяльності: __________________________________________________________. 

 

6. Розмір статутного капіталу (тис. грн): 

на момент приватизації: _________________________________________________________________, 

на час поточної перевірки: _______________________________________________________________. 

 

7. Збільшення статутного капіталу (тис. грн) за рахунок: 

індексації основних фондів: _____________________________________________________________, 

вторинної емісії: 

______________________________________________________________________________________. 

 

8. Частка державної власності у майні (%): ________________________________________________ . 

 

2. Дані про покупця 

1. Найменування: _____________________________________________________________________. 

 

2. Код за ЄДРПОУ: ___________________________________________________________________. 

 

3. Місцезнаходження, телефон: __________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________. 

 

4. Розмір придбаного пакета акцій у статутному капіталі товариства (%) 

 ______________________________________________________________________________________. 

 

3. Стан виконання умов договору  

 

1. Сплата за __________________________________________________________________________ 

                                                          (назва (найменування) об'єкта приватизації)  

грошовими коштами: згідно з договором _________________________________________________,  

фактично: ____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________. 
(документи, на підставі яких було зроблено висновок щодо фактичного стану виконання умови договору 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MF11003.html
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купівлі-продажу) 

 

2. Збереження робочих місць 

Кількість робочих місць (одиниць): 

до приватизації: ________________________________________________________, 

на час поточної перевірки: ________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________. 

(документи, на підставі яких було зроблено висновок щодо фактичного стану виконання умови договору 

купівлі-продажу) 

 

3. Збереження (збільшення) обсягів виробництва продукції (товарообігу, надання послуг) (в 

порівняних цінах) (тис. грн.): 

до приватизації: _____________________________________________________________________, 

на час поточної перевірки: _____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________. 
(документи, на підставі яких було зроблено висновок щодо фактичного стану виконання умови договору 
купівлі-продажу) 

 

4. Виконання заходів щодо створення безпечних та нешкідливих умов праці та щодо охорони 

навколишнього середовища: 

за умовами договору: _________________________________________________________________,  

фактично: ___________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________. 
(документи, на підставі яких було зроблено висновок щодо фактичного стану виконання умови договору 
купівлі-продажу) 

 

5. Внесення інвестицій у грошовій формі:  

 

Назва показників та строки  
Приведений вартісний обсяг інвестицій (тис. грн) 

згідно з договором фактично 

1 2 3 

1. Загальна сума інвестицій      

у тому числі по роках 

та кварталах: 
    

20__ р., всього:     

у тому числі: 

I квартал 
    

II квартал     

III квартал     

IV квартал     
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2. Напрям внесення 

інвестицій  
    

 

6. Виконання інших умов (у тому числі згідно з концепцією розвитку, яка є невід’ємною 

частиною договору купівлі-продажу): 

за договором: _______________________________________________________________________, 

фактично: __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________. 
(документи, на підставі яких було зроблено висновок щодо фактичного стану виконання умови       
договору купівлі-продажу) 

 

4. Застосування штрафних санкцій (тис. грн) 

1. За порушення порядку розрахунків за об'єкт приватизації:  

нараховано: ________________________________  

сплачено: __________________________________  

 

2. За невиконання умов договору: 

нараховано: ________________________________  

сплачено: __________________________________ 

 

Висновки 

1. Умови договору купівлі-продажу _______________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

                                                              назва (найменування) об'єкта приватизації)  

від "___" _________ 20__ року  № _______________________  виконано у повному обсязі. 

          (дата укладання договору)  

 

2. Цей акт є підставою для зняття органом приватизації договору купівлі-продажу  від "___" _______ 

20__ року №  ____________________________ з контролю. 

         (дата укладання договору)  

 

Цей акт складено у ______ примірниках, які мають однакову юридичну силу. Примірники 

зберігаються у продавця, покупця та підприємства. 

 

До цього акта додаються: матеріали та копії документів, що підтверджують виконання зобов'язань 

(на ___арк.). 
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Підписи 

 

          продавець 

(представник продавця)  

покупець 

(представник покупця)  

підприємство 

(представник підприємства) 

  ____________________ 

            (посада) 

___________________ 

(посада) 

_________________ 

(посада) 

  ____________________ 

             (підпис) 

___________________ 

(підпис) 

_________________ 

(підпис) 

  ____________________ 

       (прізвище, ініціали) 

___________________ 

(прізвище, ініціали) 

_________________ 

(прізвище, ініціали) 

 

 
 
 

 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE31399.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE31399.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE31399.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE31399.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE31399.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE31399.html

