
Щодаток до Протоколу засiдання
аукцiонноi KoMicii з, пiдготовки до
приватизацii об'екта iuапоi приватизацii
М 1 вiд 05 листопада 2019 року

Iнфорivrацiйне повiдомлення
ГороднянськоТ районноi ради про продаж на електронному аукцiонi об'екта

малоi приватизацii - Група iнвентарних об'ектiв (Комплекс нежитлових будiвель.
Об'ект житловоi HepyxoмocTi: Hi. Реестрацiйний номер об'екта нерухомого майна

1593550574214) спiльноi власностi територiальних громад MicTa та сiл
Городнянського району, що розташованi за адресою:

Чернiгiвська область, MicTo Городня, вул. Лiсова,2 в

Iнформацiя про об'скт приватизацii

Найменування об'скта приватизацii: Група iнвентарних об'сктiв
(Комплекс нежитлових булiвель. Об'ект житловоi HepyxoмocTi: Hi. Реестрацiiтний
номер об'екта нерухомого майна 159З5505142|4) спiльноi власностi
територiальних громад MicTa та сiл Городнянського району

Мiсцезнаходження обОекта: Чернiгiвська обл., м. Городня, вул. Лiсова,2 в.
Найменування балансоутримувача об'екта: Комунальне некомерцiйне

пiдприемство <Городнянська центр€tльна районна лiкарня> Городнянськоi
районноi ради, код СЛПОУ 02006225.

Мiсцезнаходження та KoHTaKTHi данi балансоутримувача: Чернiгiвська
область, м. Городня, вул. Чернiгiвсъка 26. KoHTaKTHi данi: тел. *З8 (04645) 2-74-
64.

Вiдомостi про об'ект приватизацii та про земельну дiлянку, на якiй
розташований обОскт: Що групи iнвентарних об'сктiв входять:

- лiкувшrьний корпус А-2 з пiдвалом, rанками та приямками загаlrьною
площею 2592,6 м2 з пра-rrьною В-1, з котельнею В1-1, складами В2-1, прибудовою
ВЗ-1, газовою котельнею В4-1, тамбурами в-1, в1-1, в2-|, в3-1 та Ганками
заг€Lпьною площею З9З,0 м2;

- морг К- 1 з тамбуром к- 1 загальною площею 7 I,7 м2;
- погрiб з шийкою З-0 загальною площею 101,0 м2;
- скJIади Ж-t, Ж1-1 з прибудовою ж-1 та rанками загапьною площею 121 ,З м';
-КНС Л-1 загальною площею 19,5 м2;
- водонапiрна башня <<1>>.

Право власностi на майно пiдтверджусться витягом з державного реестру
речових прав на нерухоме майно про реестрацiю право власностi ( з

реестрацiйним номером 1 593 5 505 7 42|4)
Площа земельноi дiлянки, пiд об'ектом, згiдно технiчноi документацii

становить 2,4625 га. Кадастровий номер 7 42|4|0100:00:001 :1785.
Власник - територiалъна громада MicTa та сiл Городнянсъкого району в особi

Городнянськоi районноi ради.
План булiвлi: технiчний паспорт на об'екти нерухомого майна в наявностi.



Фотографiчне зображення об'скта: розмiщенi на веб-сайтi I-ороднянськоТ

районноТ ради у роздiлi <Приватизацiя>> : http : l l goTodnya-rada. cg. gov.ual

Iнформацiя про електронний аукцiон

Спосiб аукцiону: аукцiон з умовами (збереження профiлю).
Щата та час проведення аукцiону: к05> грудня 2019 року. Час

проведення аукцiону визначасться електронною торговою системою
автоматично.

Аукцiон буд. проведено вiдповiдно до Порядку проведення електронних
аукцiонiв для продажу об'ектiв малоi приватизацiТ, затвердженого постановою
Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 10 травня 2018 р. JФ 4З2 (надалi - Порядок
Nэ 432).

Кiнцевuй сmрок поdання заявu на учасmь в аукцiонi всmановлю€mься
вidповidно dо Поряdку ]lrр 4З2 dля кожно2о елекmронноzо аукцiону окреJио в
пролиiжку часу з ]9 zоduнu 30 хвuлuн do 20 zоduнu 30 хвuлuн dня, u4о переdуе
dню провеdення елекmронноzо аукцiону.

Проведення аукцiону без застосування методу покрокового зниженнrI
стартовоi цiни.

Фiзичними та юридичниъ,Iи особами, якi бажають взяти у{асть
в електронному аукцiонi, да заяви на участь у IIриватизацii об'скта малоТ
приватизацiТ подаються TaKi документи:

для потенцiйних покупцiв - фiзичних осiб - |ромадян УкраТни - копiя
паспорта |ромадянина УкраiЪи;

2) для iноземних |ромадян - копiя документа, що посвiдчуе особу;

3) для гrотенцiйних покупцiв - юридичних осiб:

витяг з Сдиного державного реестру юридичних осiб, фiзичних осiб
пiдприемцiв та |ромадських формувань УкраiЪи - дJuI юридичних осiб
резидентiв;

документ про реестрацiю у державi Ti мiсцезнаходженнrl (витяг iз
торговельного, банкiвського або судового реестру тощо), засвiдчений згiдно iз
законодавством держави його видачi, перекладений украiЪськOю мовою, - дJuI
юридичних осiб - нерезидентiв;

iнформацiя про кiнцевого бенефiцiарного власника. Якщо особа не мас
кiнцевого бенефiцiарного власника, зазначаетъся iнформацiя про вiдсутнiсть
кiнцевого бенефiцiарного власника i про причину його вiдсутностi;

остання рiчна або квартаJIьна фiнансова звiтнiсть;

4) документ, що пiдтверджус сплату реестрацiйного внеску, а також
документ, що пiдтверджуе сlrлату гарантiйного внеску в розмiрi 10 вiдсоткiв
стартовоТ цiни з рахунка потенцiйного покупця, вiдкритого в украiнському або
iноземному банку (KpiM банкiв держав, внесених FАТF до списку держав, що не
спiвпрацюють у сферi протидiI вiдмиванню доходiв, одержаних злочинним
шляхом), на рахунок, визначений частиною одинадцятою цiсТ cTaTTi;

5) письмова згода потенцiйного покупця щодо взяття на себе зобов'язань,
визначених умовами продажу.



Iнформацiя про умови, на яких здiйснюсться приватизацiя об'скта:

Стартова цiна об'скта для кожного iз способiв продажу -
56З421,00 грн (п'ятсот шiстдесят три тисяч чотириста двадцять одна

гривня 00 коп.) без ПДВ.(Продавець не € платником податку на додану
BapTicTb.)

Розмiр гарантiйного внеску електронного аукцiону для кожного iз
способiв продажу:

56342r|0 грн (п'ятдесят шiсть тисяч триста сорок двi грн.. 10 коп.).
Розмiр ре€страцiйного внеску (плата за ре€страцiю заяви на участь в

аукцiонi): 834,60 грн (BiciмcoT тридцять чотири грн.. 60 коп.), що становить
2а % мiнiмальноТ заробiтноi плати станом на 1 сiчня поточного року.

Загалъна кiлькiсть KpoKiB, на якi знижуеться стартова цiна об'екта
на аукцiонi за методом покрокового зниження цiни та подальшого подання
цiнових пропозицiй, становить 0 KpoKiB.

Щодатковi умови продажу:
Аукцiону з умовами (збереження профiлю) Зобов'язання покупця

зберiгати лiкувально-профiлактичний профiль булiвель.

Щодаткова iнформацiя
Реквiзити для перерахування операторами електронних майданчикiв

гарантiйних BHecKiB, реестрацiйних BHecKiB потенцiйних покупцiв та
проведення переможцями аукцiонiв розрахункiв за придбанi об'екти:

в нацiональнiй валютi:
- для перерахування гарантiйних BHecKiB та оплати покупцем придбаного

об'екта:
Одержувач: УК у Городнянському районi/ Городнянський район l

з 1030000.
Код СДРПОУ одержувача: З77|5958
Банк одержувача: Казначейство УкраТни @ArD;
мФо 899998
Рахунок Ns 31515905025101 (призначеннrI платежу - кошти вiд вiдчуження

майна комунuLлъноТ власностi) ;

- для перерахуваннrI реестрацiйних BHecKiB:
Одержувач: УК у Городнянському районi / Городнянський район l

3 1030000.
Код еЛПОУ одержувача З7715958
Банк одержувача: Казначейство Украiни (ЕАП);
мФо 899998
Рахунок J\b 31515905025101 (призначення платежу - iншi надходження).

Сплата гарантiйних та ре€страцiйних BHecKiB вiдбуваеться на рахунок
оператора електронного майданчика, на якому потенцiйний покупець
зарееструвався для участi в торгах. Перелiк операторiв електронних
майданчикiв та ik банкiвськi реквiзити для сплати досryпнi за посиланням:
https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.



Час i мiсце проведення огляду обОскта: ознайомитись з об'сктом можна
за мiсцем його розташування з 9-00 до lб-00 в робочi днi.

Органiзатор аукцiону: Городнянська районна рада Мiсцезнаходження:
Чернiгiвська область, MicTo Городня, вулиця Троiцька, 10. Тел. (04645) 2-75-07,
адреса веб-сайту: http.,llgorodnya-rada.cg.gov.ual. Час роботи: понедiлок,
BiBTopoK, середа, четвер, п'ятниця - з 8.00 до 17.00. Перерва для вiдпочинку i
харчування з 13.00 до 14.00 год. Контактна особа: Примак Григорiй
Григорович , тел. (04645) 2-З5-9|, e-mail: rajTadamil@ukrpost.ua.

Технiчнi реквiзити iнформацiйного повiдомлення

Щата i номер рiшення органу приватизацii про затвердження умов
продажу обОекта приватизацii: розпорядження голови районноi ради <Про
затвердженнlI умов продажу об'екта малоТ приватизацiТ>.

Унiкальний код об'скта приватизацiТ в електроннiй торговiй системi
Прозорро.Продажi: UA-AR-P-2O 1 9- 1 0-29-00000 1 -3

Мiнiмальний крок аукцiону - |% вiд стартовоi цiни об'екта приватизацii:
для аукцiону: 5б34,21грн.

Щоб взяти участь як покупець, рееструйтесь на будь-якому iз пiдключених
майданчикiв. Операторiв електроннихдо системи Прозор

Голова

htфs ://рrоzоrrо. sale/pokupcvam.
I

й/,}'-Хлевченко]нOl ради


