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ЧЕРНIГIВСЪКА ОБЛАСТЬ

ГОРОДНЯНСЬКА РАЙОННА РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

13 грудня 201'9 року

Про затвердженнrI умов продажу
об'екта малоТ приватизацiТ

м. Городня Ns 25 о.д.

На виконання рiшення ГороднянськоТрайонноiради вiд24 жовтня 20|9 року
Ns 424 <Про затвердження перелiку об'ектiв спiльноi власностi територiальних
громад MicTa та сiл Городнянського району, якi пiдлягають приватизацiТ у 20|9

роцi та затвердження Положення про дiяльнiсть аукцiонноi KoMiciT для проДажу
об'сктiв малоi приватизацii>>, керуючись Законом Украiни <<Про приватизацiю

державного i комунztльного майна>> вiд 18 сiчня 2018 року J\Ъ 2269-VПI, Порядком
проведення електронних аукцiонiв для продажу об'ектiв малоi приватизацiТ,
затвердженим Постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд 10 травня 2018 року Nч

432, згiдно з рiшенням аукцiонноi KoMicii з пiдготовки до приватизацii об'екта
малоi приватизацii - групи iнвентарних об'ектiв за адресою: м. ГороднrI, вул.
Лiсова, 2в (протокол }Ф2 вiд 10 грудня 20|9 року):

HepyxoмocTi: Hi. Реестрацiйний номер об'екта нерухомого майна 15935505742\4)
спiльноi власностi територiальних |ромад 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 малоТ приватизацiТ на ((03)> сiчня 2020 року.

3. Затвердити iнформацiйне повiдомлення про продаж на електронному
аукцiонi об' екта малоТ приватизацiТ (додаетъся).

4. Затвер ди,tи TaKi умови) на яких здiйснюсться приватизацiя об'екта:

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

4.2. Стартова цiна об'екта для продажу на аукцiонi з умовами - 56342I,00 грн.
(п'ятсот шiстдесят три тисячi чотириста двадцятъ одна |ривня 00 копiйок) без

ПДВ. (продавець не с платником податку на додану BapTicTb.)



Стартова цiна об'скта для продажу аукцiону iз зниженням сТарТОВОi ЦiНИ

28it710,50 грн. (лвiстi вiсiмдесят одна тисяча ciMcoT десятъ гривень 50 коп.) бt

ПДВ. (продавець не с платником податку на додану BapTicTb.)

Розмiр гарантiйного внеску для участi в аукцiонi з умовами: 56342,10 ГРl

(п'ятдесят шiсть тисяч триста сорок двi гривнi 10 копiйок).
Розмiр гарантiйного внеску для уластi в аукцiонi iз зниженням стартовоТ ваРТОСТ

28lt11,05 грн. (двадцять BiciM тисяч сто сiмдесят одна гривня 05 копiЙок)
Розмiр реестрацiйного внеску: 944,60 грн. (20 О/о мiнiмальноТ заробiтноi плат

станом на 1 сiчня2020 року).
4.3. Не проводиТи аукцiоН за метоДом покрОкового зниження стартовоТ цiн

та под€Lльшого подання цiнових пропозицiй.

5. Головному спецiалiсту вiддiлу юридичного забезпечення та з пита}

комунальноi власностi виконавчого апараry районноi радиМ СУКаЛО I.M. I

пiдставi дiючого законодавства забезпечити:
- публiкацiю iнформацiйного повiдомлення про приватизацiю об'екта мал,

приватизацii на офiцiйному веб-сайтi Городнянськоi раЙонноi РаДИ Та

електроннiй торговiй системi;
- пiдготовку договору купiвлi-продажу для пiдписання з переможце

аукцiону.

б. Контроль за виконанням цього наказу з€tпишаю за собою.

Голова районноi ради


