
ПРОТОКОЛ ЛЬI
засidання uукцiонноi Kolwicit з пidzоmовка do прuваmазацii об'екmа "цалоi

прuваmuзацii - ?рупu iнвенmарнuх об'екmiв за аdресою:
lvt. Гороdня, вул. Лiсова, 2в

м. Городня 05 листопада2019 року

j\Ъ17 о.д. вiд 30 жовтня 20|9
приватизацiю групи iнвентарних
2в>>:

року <Про створення
об'ектiв за адресою: м.

аукцiонноi KoMicii та
Городня, вул. Лiсова,

Склад аукцiонноi KoMiciT затверджено розпорядженням голови районноТ ради

Прuсуmнi:
Голова KoMicii:

районноi ради;

виконавчого апарату

економiки таСлюнкова Н.Л. головний спецiалiст вiддiлу
агропромислового розвитку Городнянськоi РДА.
BidcymHix немае,
Засidання Kowticii' BtB zолова акцiЙно|' колliсii' Прuл,tак.Г,Г

Слухали: голову комiсii Примака Г.Г., який запропонував затверди порядок
денний.

Вирiшили: затвердити порядок денний засiдання аукцiонноi KoMicii.

а

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

питань комунапъно1 власностl виконавчого апарату раионно1 ради;

Верхуша 0.I. - депутат Городнянськоi районноi ради;
Криволап В.В. - депутата Городнянськоi районноi ради;
Iгнатенко О.В.- генеральний директор КНП <Городнянсъка центральна

районна лiкарня>>;

Трофимчук Д.М. - юрисконсулът КНП <<Городнянська центраJIьна районна
лiкарнл>;

Шулдик I.0. - головний бухгалтер КНП кГороднянська центр€tльна районна
лiкарня>;



1.ознайомлення членiв
KoMicii для продажу об'ектiв

KoMicii з Положенням про дiялънiстъ аукцiонноi
малоi приватизацii спiльноi власностi

територl€tпьних громад MicTa та сiл Городнянського району.
2. Про розроблення умов продажу об'екта приватизацiт та подання ik на

затвердження головi районноi ради.
3. Визначення стартовоТ цiни.
4. Розроблення iнформацiйного повiдомлення.

Вирiшили: затвердити порядок денний засiдання акцiйноТ KoMiciT.
Голосували:
Примак г.г. - (за>; Сукало I.M. - (за)>; Маслова o.I. - (за); Верхуша o.I. -

((за>>; Iгнатенко О.В.
Слюнкова Н.Л. - ((за)>.

1.ПО першомУ питаннЮ слухалИ головУ KoMicii Примака г.г., BiH повiдомив,
ЩО 24 ЖОВТня 2019 року рiшенням районноТ ради Ns424 було затверджено
кперелiк об'ектiв спiльноi власностi територiальних |ромад MicTa та сiл
Городнянського раиону, що пiдлягають приватизацii в 2019 роцi та за
затверджено Положення про дiялънiстъ аукцiонноi koMicii для продажу об'ектiв
малоi приватизацiт>. Розпорядженням голови районнот Ради було створено
аукцiонну комiсiю з пiдготовки до приватизацiТ об'екта визначеного в рiшеннi
районноi Ради. Згiдно Положення до основних повноваженъ KoMiciI належать:

розроблення умов продажу та ix подання на затвердженнrI головi

У своiй роботi комiсiя повинна користуватися ПоложеннrIм, Законом
УкраiЪи <Про приватизацiю державного та комун€lльного майна> Ns 2269-YIII вiд
18.01.2018, постановоЮ кмУ <Про затвердження Порядку проведеннrI
електронних аукцiонiв для продажу об'ектiв малот приватизацii та визначення
додаткових умов продажу).

(за>; Iгнатенко О.В.
Слюнкова Н.Л. - (за).

Вирiшили: Прийняти iнформацiю до вiдома.

Голосували:
Примак г.г. - (за); Сукало I.M. - (зa>); Маслова o.I. - (за); Верхуша o.I. _

Рiшення прийнято.
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2. По другому питанню пПро розроблення умов продажу об'скта
приватизацiТ та подання Тх на затвердження головi районноi ради> iнформував
голова KoMiciT Примак Г.Г., який повiдомив, що сесiсю районноТ ради буu
затверджений Перелiк об'сктiв спiльноi власностi територiальних громад MicTa
та сiл Городнянського району, якi пiдлягають приватизацii у 20|9 роцi. Що
Перелiку ввiйшов один об'ект районноi комунzlльноi власностi, а саме група
iнвентарних об'сктiв (Комплекс нежитлових будiвель. Об'ект житловоТ
HepyxoмocTi: Hi. Реестрацiйний номер об'екта нерухомого майна 159З550574214).
Будiвлi знаходяться на балансi КНП <Городнянська центральна районна лiкарня>>

в управлiннi Городнянськоi районноi державноi адмiнiстрацiТ. Листом районноi

плануються
знаходяться
плануеться

Членам
матерiали.

державноi адмiнiстрацii пiдтверджуеться, rцо будiвлi не використовуютъся та не
використовуватись за призначенням. У зв'язку з тим, що будiвлi
на однiй територii та взаемопов'язанi групу iнвентарних об'ектiв

приватизувати одним об'ектом.
KoMiciT для ознайомлення були представленi наявнi документи та

Слухали: секретаря KoMiciT Сукало I.M., яка повiдомила, що вiдповiдно до
п. 2 ст. 26 ЗУ <Про приватизацiю державного та комун€Lльного майна>> до
договору купiвлi-продажу включаються передбаченi умовами аукцiону
зобов'язання cTopiH. У зв'язку з тим, що будiвлi були в користуваннi центральноТ

районноТ лiкарнi та рiшенням районноi ради було визначено спосiб приватизацii

- збереження профiлю будiвель, то в договорi купiвлi продажу пропонуеться
зобов'язати покупця зберiгати лiкувально-профiлактичний профiль будiвель.

Вiдповiдно до cTaTTi 15 ЗУ <Про приватизацiю державного та
комунztльного майна>> у разi, якщо об'ект на аукцiонi буд. не продано, та буде
вiдсутне рiшення органу приватизацii щодо викуIý/, то електронна торгова
система протягом п'яти робочих днiв з дати формування вiдповiдного протоколу
аукцiону автоматично оголошуе повторний аукцiон iз зниженням стартовоi цiни
на 50 вiдсоткiв.

У з в'язку з тим, що BapTicTb об'екта,Ее дуже Еелика, тау разi rтодання заяЕи
вiд одного пок},r]lдя, аукцiсн не вiдбудеть*я, то пропону€ться головi районноТ
ради рекомендувати прийняти розпорядження про приватизацiю зzвначеного
об'екта шляхом викугtу безпосередньо одному покупцевi за запропонованою ним
цiною, ulле не нижче стартовоТ цiни.

А у разi вiдсутностi покупця - припинити приватизацiю, тобто зупинити
аукцiон.

Вирiшили: не проводити повторний аукцiон iз зниженням cTapToBoi цiни
(припинити приватизацiю). Визначити додатковою умовою - зобов'яза-ги
цокJпця зберiгати лiкувально-профiлактичний профiль будiвель. Подати головi

районноi ради на затвердження умов продажу (додатковi умови прdдажу)
об' екта приватизацii комуналъноТ власностi.

Голосували:



Примак Г.Г. - (зa>>; Сукало I.M. - (зa>>; IV[аслова 0.I. - ((зa>>; Верхуша 0.I. -
<<за>;Слюнкова Н.Л. - ((зa>>.

Рiшення прийнято.

3. По третьому питанню Визначення стартовоТ цiни Примак Г.Г. повiдомив,
що вiдповiдно до ст. 22 Закону Украiни <Про приватизацiю державного та
комунапьного майна>> Nр 2269-VIII вiд 18.01.2018 стартова цiна об'скта малоi
приватизацiТ визначаеться аукцiонною комiсiею на piBHi балансовоi BapTocTi
об'скта (активiв об'скта) малоi приватизацiТ. В разi вiдсутностi балансовоi
BapTocTi об'екта (активiв об'скта) малоi приватизацii така BapTicTb
встановлюеться аукцiонною комiсiею на пiдставi BapTocTi, визначеноi вiдповiдно
до Методики оцiнки майна, що затверджуеться Кабiнетом MiHicTpiB Украiни.

Слухали: Шулдик I.0., яка повiдомила, що за даними бухгалтерсъкого
облiку станом на 1 жовтня 20|9 року його балансова (первiсна) BapTicTb
становить 56З42|,06 грн. (п'ятсот шiстдесят три тисячi чотириста двадцять одна
гривня 00 коп.).

Виступив: Примак Г.Г., який зазначив, що в рiшеннi районноi ради також
вк€вано стартову цiну на piBHi балансовоi BapTocTi - 555906,00 грн (п'ятсот
п'ятдесят п'ять дев'ятсот шiсть тисяч гривень 00 коп.). Але у зв'язку з
виявленою неточнiстю в балансовiй BapTocTi об'скта пропонуеться затвердити
стартову цiну з урахуванням неточностей. У зв'язку з тимrщо районна рада не
являеться платником ПЩ то стартову цiну визначити без ПДВ.

Вирiшили: затвердити стартову цiшу на piBHi балансовоi BapTocTi 56З42|,аа
грн. (п'ятсот шiстдесят три тисячi чотириста двадцять одна гривня 00 коп.) без
пltr.

Голосували:
Примак Г.Г. - ((за>); Сукало I.M. - ((зa>>; Маслова 0.I. - (за>>; Верхуша 0.I. -

((зD); Iгнатенко О.В.
Слюнкова Н.Л. - (зa>).

Рiшення прийнято.

По четвертому
членам KoMiciT було
проведення аукцiону.

питанню <<Розроблення iнформацiйного повiдомлення>
запропоновано проект iнформацiйного повiдомлення про

Примак Г.Г. запропонував прийняти iнформацiйне повiдомлення про
проведення аукцiону в запропонованiй формi.
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Вирiшили: прийняти iнформацiйне повiдомлення про проведення аукцiону в

формi, яка додаеться ( на 4 арк).
Рекомендувати органу

повiдомлення про проведення

районноТ ради та в електроннiй

Голосували:

приватизацii опублiкувати iнформацiйне

Примак Г.Г. - ((за)>; Сукало I.M. - ((за)); Маслова 0.I.

Слюнкова Н.Л. - (за)>.

Рiшення прийнято.

аукцiону в запропонованiй редакцii на сайтi
торговiй системi.

Примак Г.Г
Сукало I.M.

ва 0.I.
рхуша 0.I.

Криволап В.В.
Iгнатенко о.В.
Трзфимчук Д.М.
Шулдик I.0.
Слюнкова Н.Л.

Голова KoMicii:
Секретар KoMiciT
Члени KoMiciT:


