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ЧЕРНIГIВСЬКА ОБЛАСТЬ

ГОРОДНЯНСЬКА РАЙОННА РАДА
розпоряджtЕння

06 листопада 20|9 року

Про затвердження умов продажу
об'екта малоТ приватизацii

м. Городня Ns 18 о.д.

На виконаннrI рiшення Городнянськоi районноi ради вiд24 жовтня 2019 року
Jф 424 кПро затвердження перелiку об'сктiв спiльноi власностi територiальних
громад MicTa та сiл Городнянського району, якi пiдлягаютъ приватизацiТ у 2019

роцi та затвердження Положення про дiяльнiсть аукцiонноi KoMiciT для продажу
об'ектiв малоi приватизацii>, керуючись Законом УкраТни <<Про приватизацiю
державного i комун€Lпьного майна> вiд 18 сiчня 2018 року Ns2269-YIII, Порядком
проведення електронних аукцiонiв для продажу об'ектiв малоi приватизацii,
затвердженим Постановою Кабiнеry MiHicTpiB УкраТни вiд 10 травня 2018 року J\Гч

4З2, згiдно з рiшенням аукцiонноТ KoMicii з пiдготовки до приватизацiТ об'екта
малоi приватизацii - групи iнвентарних об'ектiв за адресою: м. ГороднrI) вул.
Лiсова,2в (гrротокол Ns1 вiд 05 листопада2аý року):

1. Провести процедуру приватизацii об'екта малоТ приватизацii - групи
iнвентарних об'ектiв (комплекс нежитJIових будiвель. Об'ект житловоТ
HepyxoмocTi: Hi. Реестрацiйний номер об'екта нерухомого майна 159З5505742|4)
спiльноi власностi територiальних громад MicTa та сiл Городнянського району, за
адресою: Чернiгiвська область, MicTo Городня, вул. Лiсова,2в.

2. Оголосити електронний аукцiон з продажу з€вначеного в пунктi 1 цього
розпорядження об'екта малоi приватизацii на (05) грудня 2а19 року.

З. Затвердити iнформацiйне повiдомлення про продаж на електронному
аукцiонi об' екта малоi приватизацii (додасться).

4. Затвердити TaKi умови,наяких здiйснюеться приватизацiя об'екта:

4.1.Покупець зобов'язаний зберiгати лiкувально-профiлактичний профiль
будiвель.

4.2. Стартова цiна об'скта для продажу на аукцiонi з умовами - 56З421,00 грн.
(п'тсот шiстдесят три тисячi чотириста двадцятъ одна гривнrI 00 копiйок).

Розмiр гарантiйного внеску: 56З42,|0 грн. (п'ятдесят шiсть тисяч триста
сорокдвi гривнi 10 копiйок).



Розмiр ре€страцiйного внеску: 834,б0 грн. (BiciмcoT тридцять чотири гривнi
60 копiйок).

4,3, Не проводити повторний аукцiон за методом покрокового зниженням
стартовоТ цiни (припинити приватизацiю на першому кроцi ,,r""."""я цiни.).

5, Головному спецiалiсту вiддiлу юридичного забезпечення та з питань
комун€Lпъноi власностi виконавЧого апарату районноТ радиМ Сукало I.M. напiдставi дiючого законодавства забезпеч rrr,

- ПУбЛiКаЦiЮ iНфОРМаЦiйНОГО повiдомлення про приватизацiю об,екта малоtприватизацii на офiцiйномУ веб-сайтi Городrrянськоi районнот ради та велектроннiй торговiй системi;
- пiдготовку договору купiвлi-продажу для пiдписання з переможцем

аукцiону.

б. Контролъ за виконанням цъого наказу заJIишаю за собою.

Голова районноi ради мrЬо'-Э ".м.левченко


