5. Засоби платежу:
Для участі в аукціоні з продажу об’єкта малої приватизації гарантійний та
реєстраційний внески сплачуються на рахунок оператора електронного майданчика,
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 участь у приватизації згідно із Законом України
«Про приватизацію державного і комунального майна», вправі використовувати для
придбання об’єктів приватизації кошти відповідно до валютного законодавства
України.
Покупці - нерезиденти України набувають у власність майно, що
приватизується, у процесі приватизації з оплатою 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
пропозицію, протягом трьох робочих днів з дня, наступного за днем його
формування електронною торговою системою;
укладає договір купівлі-продажу об’єкта приватизації з органом приватизації
протягом 30 календарних днів з дня, наступного за днем формування
протоколу про результати електронного аукціону.

Покупець, який підписав договір купівлі-продажу, сплачує на п/р №
37183003003071 в ГУДКСУ у Львівській області (м.Львів, вул.Костя Левицького,18),
МФО 825014, код отримувача коштів 25558625. ціну продажу об’єкта приватизації не
пізніше ніж протягом 30 днів з дня підписання договору купівлі-продажу.
У разі несплати коштів за об’єкт приватизації згідно з договором купівлі-продажу
протягом 30 днів з дня укладення договору та його нотаріального посвідчення
покупець сплачує на користь органу приватизації неустойку у розмірі 5 відсотків ціни
продажу об’єкта. У разі несплати коштів згідно з договором купівлі-продажу протягом
наступних 30 днів договір підлягає розірванню відповідно до статті 29 Закону
України «Про приватизацію державного і комунального майна».
Переможець електронного аукціону, який відмовився від підписання
протоколу про результати електронного аукціону або договору купівлі-продажу,
позбавляється права на участь у подальших аукціонах з продажу того самого об’єкта.
Оператор електронного майданчика перераховує на казначейський
рахунок № 37183003003071 в ГУДКСУ у Львівській області (м.Львів, вул.Костя
Левицького,18), МФО 825014, код отримувача коштів 25558625, суми сплачені
учасниками аукціону реєстраційних внесків протягом п’яти календарних днів з дня
затвердження протоколу електронного аукціону.
Оператор електронного майданчика перераховує на казначейський рахунок №
37320004003071 в ГУДКСУ у Львівській області, МФО 825014, код ЄДРПОУ
25558625, суми сплачені учасниками аукціону гарантійних внесків протягом п’яти
робочих днів з дня опублікування договору купівлі продажу об’єкта приватизації в
електронній торговій системі в рахунок оплати ціни продажу об’єкта приватизації
переможцем

