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протокол
lасidання аукцiонноi Koлticii з пidzоmовкu do прuваmuзацii об'екmа .шалоi

прuваmuзацii - zрупu iHBeHmapHttx об'екmiв за аdресою:
lw, Гороdня, вул. Лiсова, 2в

м. Городня 10 грулня 2019 року

Склад аукцiонноТ KoMicii затверджено розпорядженням голови районноТ ради
Jфl7 о.д. вiд 30 жовтня 20119 року <Про створення аукцiонноТ KoMicii та
ПриВатизацiю групи iнвентарних об'ектiв за адресою: м. Городня, вул. Лiсова,2в>>;

Прuсуmнi:
Голова KoMicii:

Примак Г.Г. - заступник голови районноi ради;
Секретар KoMicii:
Сукало I.M. - головний спецiалiст вiддiлу юридичного забезпечення та з

питань комун€tльноТ власностi виконавчого апарату районноi ради;
Члени KoMiciT:
Маслова 0.I. начЕLпьник фiнансового вiддiлу виконавчого апарату

районноi ради;
Криволап В.В. - депутата Городнянськоi районноi ради;
Iгнатенко О.В.- генеральний директор КНП <Городнянська центраJIьна

районна лiкарня>;
Трофимчук Д.М. - юрисконсульт КНП <Городнянська центр€Lльна районна

лiкарня>;
Шулдик I.0. - головний бухгалтер КНП <Городнянська центрrшьна районна

лiкарня>>.

BidcymHi: Верхуша 0.I. - депутат ГороднянськоТ районноi ради;
Слюнкова Н.Л. головний спецiалiст вiддiлу

агропромислового розвитку Городнянськоi РДА.
За участi потенцiйного покупця Зверсва М.В.

idання колliсi| BiB zолова акuiй ак.Г.Г.
Слухали: голову KoMiciT Примака Г.Г., який повiдомив, що на засiданнi KoMicii

присутнi 7 з9 членiв, тому засiдання с правомочним та запропонував затверди
порядок денний.

Порядок денний:

економiки та

1. Про розроблення умов продажу об'екта приватизацii та подання ix на
затвердження головl раионноl ради.

2. Визначення стартовоТ цiни.

б#щý

3. Розроблення iнформацiйного повiдомлення.
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Вирiшили: затвер дити порядок денний засiдання аукцiонноi KoMiciT.
Голосували:
Примак Г.Г. - (за); Сукало I.M. - (заD; Маслова 0.I. - (за); Iгнатенко О.В. -

((за)); Трофимчук Д.М. - (за>; Шулдик I.0. - ((зD).

По першому питанню голова KoMiciT Примак Г.Г. повiдомив, що проведення

другого засiдання KoMicii зумовлене наступними причинами.
У зв'язку з тим, що на аукцiон з продажу групи iнвентарних об'ектiв за

адресою: вул. Лiсова,2 в, не було подано жодноi заяви про участь вiд потенцiйних
покупцiв, аукцiон не вiдбувся. Електронною торговою системою автоматично
було активовано аукцiон зi зниженням "стартовоi цiни на 50 вiдсоткiв.

Вiдповiдно до рекомендацiй нашого попереднього засiдання щодо зупинення
аукцiону зi зниженням стартовоi цiни на 50 вiдсоткiв, головою районноi ради було
аукцiон скасовано, про що видано розпорядження вiд 05 грудня 20|9 року. Таке
право головi районноi ради було надано рiшенням ради Nу 424 вtд 24 жовтня
201'9 року. ,Щаним рiшенням головi ради також було делеговано повноваження -
вiдновлювати аукцiон. У зв'язку з тим, що все ж таки з'явився потенцiйний 

.

покупець, голова ради 09 грулня 2019 року прийняв розпорядження J\b 24 о.д.
uПро поновлення приватизацii групи iнвентарних об'сктiв спiльноТ власностi
територiальних громад MicTa та сiл Городнянського району, за адресою:
Чернiгiвська область, MicTo Городня, вул. Лiсова,2в.>>.

Вiдповiдно до пункту 22 Постанови КМУ М4З2 вiд l0 травня 2018 року
аукцiонна комiсiя протягом 15 днiв повинна розробити та подати на
затвердження умови продажу об'скта приватизацiт.

Запропонув€Lпи заслухати потенцiйного покупця Зверсва М.В. BiH повiдомив,
що його зацiкавив об'скт приватизацii. Але ознайомившись з об'сктом iнвестори
зазначиJIи, що примiщення потребуе значних капiтальних вкJIадень, тому
проаналiзувавши законодавчу базу про приватизацiю та вiдсутнiсть зацiкавлених
осiб вирiшили не подавати на першому кроцi документи для участi в аукцiонi, а

взяти участь в аукцiонi iз зниженням стартовоТ цiни. Такий крок надасть 
,

можливiстъ вкJIасти заощадженi кошти в ремонт примiщення. На базi даного
примiщення планусться розмiсти реабiлiтацiйний центр для пацiентiв пiсля
оперативного втручання та вiддiлення для реабiлiтацii воТнам АТО. Ще надасть

ряд переваг для громади MicTa. Зокрема додатковi робочi мiсця, можливiсть для
мiсцевих жителiв безкоштовно консультуватись у лiкарiв-професорiв, якi булуть
працювати в даному закладi. Також iнвестори готовi спiвпрацювати з центр€Lльною

районною лiкарнею, зокрема вже сьогоднi зi мною приiхав спецiалiст для
встановлення в лiкарнi цифрового апарату для рентгену.
Виступила головний лiкар Городнянськоi центральноi районноi лiкарнi Iгнатенко
О.В. Вона повiдомила, що дiйсно,в примiщеннi колишньоi лiкарнi жодного разу
не проводилось капiтального ремонту. Утримання даного примiщення потребуе
значних коштiв. Тому лiкарня зацiкавлена в тому, щоб не допустити руйнацii
примiщення та витрат на утримання. Переговори з потенцiйним покугIцем даIоть.
нам надiю на Те, що вони допоможуть нам з медичним обладнанням. А вiдкриття

реабiлiтацiйного центру буд. взаемовигiдним для спiвпрацi двох медичних



3

закJIадiв. Тому пiдтриiчrуо проведення аукцiону зi зниженням стартовоi цiни на 50
вiдсоткiв
Примак Г.Г. зазначив, що районний бюджет зацiкавлений у продажi об'екта за

найвищою цiною. Але нажЕшь проведення аукцiону з умовою за повною вартiстю
пок€ваJIо, що об'ект не був проданий. А це значить, що потенцiйний покупець
обiцяе передати лiкарнi обладнання, яке коштуе значних коштiв. Але основне на
його думку те, що ми нiчим не ризикусмо адже перший етап торгiв
вiдбуватиметься за визначеною стартовою цiною. А у разi якщо аукцiон не

вiдбудеться, то тiльки пiсля того буле аукцiон iз зниження стартовоТ цiни.
Отже переходимо до визначення умов продажу. Вiдповiдно до п. 2 ст. 26 ЗУ

uПро приватизацiю державного та комунаJIьного майна>> до договору кУпiвлi-
продажу включаються передбаченi умовами аукцiону зобов'язання cTopiH.
Вiдповiдно до рiшення районноi ради було визначено спосiб приватиЗацii -
збереження профiлю будiвель, тому пропонуеться прописати в договорi купiвлi-
продажу зобов'язати покупця зберiгати лiкувально-профiлактичний профiль
булiвель.

Вiдповiдно до cTaTTi 15 ЗУ <Про приватизацiю
майна> у разi, якщо об'ект на аукцiонi буле не

рiшення органу приватизацii щодо викупу, то

державного та комун€Lльного
продано, та буле вiдсутне
електронна торгова система

протягом п'яти робочих днiв з дати формування вiдповiдного протоколу аукцiону
автоматично оголошус повторний аукцiон iз зниженням стартовоТ цiни на 50

вiдсоткiв.
У разi вiдсутностi покупця на аукцiонi iз зниження BapTocTi стартовоТ цiни на

аукцiон, тобто не50 вiдсоткiв - рекомендувати органу приватизацii зупинити
проводити аукцiон за методом покрокового зниження
подаJIьшого подання цiнових пропозицiй.

стартово1 цlни та

Вирiшили:
- визначити додатковою умовою - зQбов'язати покупця зберiгати лiкувально-

профiлактичний профiль будiвель.
- не проводити аукцiон за методом покрокового зниження стартовоТ цiни та

Податиподальшого подання цiнових пропозицiй (припинити приватизацiю).
головi районноi ради на затвердження умов продажу (додатковi умови
об' екта приватизацiТ комунальноi власностi.

Голосували:

продажу)

Примак Г.Г. - ((за); Сукало I.M. - ((за)); Iгнатенко О.В. - (за)); ТрофимчУк

Д.М. - ((за); Шулдик I.0. - ((за); МаслоЁа 0.I. - ((проти)).

Рiшення прийнято.
По другому питанню <<Визначення стартовоТ цiни>> Примак Г.Г. повiдомив,

що вiдповiдно до ст. 22 Закону УкраТни <Про приватизацiю державного Та

комунzшьного майна>> J\Ъ 2269-VIII вiд 18.01.2018 стартова цiна об'скта малоТ

приватизацii визначасться аукцiонною комiсiсю на piBHi балансовоi BapTocTi

об'скта (активiв об'скта) малоI приватизацii.
За даними бухгалтерського облiку балансова (первiсна) BapTicTb станоВиТЬ

56З421,00 грн. (п'ятсот шiстдесят три тисячi чотириста двадцять одна гривня 00

коп.).
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вирiшили: затвер дити стартову цiну на piBHi балансовот

грн. (п'ятсот шiстдесят три тисячi чотириста двадцять одна
пдв.

Голосували:
Примак г.г. - (за); Сукало I.M. - (за)); Маслова o.I. - ((зD);; Iгнатенко о.в. -(за); Трофимчук Д.М. - ((зD); Шулдик I.o. - ((за)).

Рiшення прийнято.

4
BapTocTi 56З421,00
гривня 00 коп.) без

Рекомендувати органу приватизацii опублiкувати
про проведення аукцiону в запропонованiй редакцiТ
електроннiй торговiй системi.

Голосували:
Примак г.г. - (зa>); Сукало I.M. - ((за); Маслова o.I. - ((проти); Iгнатенко о.В.

ПО ТРеТЬОМУ ПИТаННЮ <<РОзроблення iнформацiйного повiдомлення) членам .

koMicii було запропоновано проект iнформацiйного повiдомлення про проведення
аукцiону.

Примак г.г. запропонував прийняти iнформацiйне повiдомлення про
проведення аукцiону в запропонованiй формi.

Вирiшили: прийняти iнформацiйне повiдомлення про проведення аукцiону в
формi, яка додаеться ( на 4 арк).

iнформацiйне повiдомлення
на сайтi районноi ради та в

- (за); Трофимчук Д.М.- ((за); Шулдик

Рiшення прийнято.

Голова KoMiciT:
Секретар KoMicii
Члени KoMiciT:

Примак Г.Г

- Сукало I.M.
ова 0.I.

Криволап В.В.
Iгнатенко о.В.
Трофимчук Д.М.
Шулдик I.0.


