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Iнформацiйне повiдомлення
ГороднянськоТ районноТ ради про продаж на електронному аукцiонi об'екта

малоТ приватизацii - Група iнвентарних об'сктiв (Комплекс нежитлових будiвель.
Об'ект житловоi HepyxoмocTi: Hi. Ресстрацiйний номер об'екта нерухомого майна

15935505742|4) спiльноТ власностi територiальних |ромад MicTa та сiл
Городнянсъкого району, що розташованi за адресою:

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

Iнформацiя про об'ект приватизацiТ

Найменування обОекта приватизацii: Група iнвентарних об'ектiв (Комплекс
нежитлових будiвель. Об'ект житловоi HepyxoMocTi: Hi. Реестрацiйний номер об'екта
нерухомого майна 15935505742|4) спiльноТ власностi територiальних |ромад MicTa
та сiл Городнянського району

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

пiдприемство <Городнянська центр€tльна районна лiкарня> ГороднянськоТ районноi
ради, код СlРПОУ 02006225.

Мiсцезнаходження та KoHTaKTHi данi балансоутримувача: Чернiгiвська
область, м. Городня, вул. Чернiгiвська26. KoHTaKTHi данi: тел. +38 (04645) 2-74-64.

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

- лiкувальний коргrус А-2 з пiдвалом, Ганками та приrIмками загапьною площею
2592,6 м2 з пр€шьною В-1, з котельнею В1-1, складамп В2-1, прибудовою ВЗ-1,
г€вовою котельнею В4-1, тамбурами в-1, в1-1, в2-|, в3-1 та ганками загагIьною
площею З93,0 м2;

- морг К-1 з тамбуром к-1 загалъною площею 7|,7 м2;
- погрiб з шийкою 3-0 загальною Iтлощею 101,0 м2;
- скJIади Ж-1, Ж1-1 з прибудовою ж-1 та rанками загzLпьною площею 121 ,З м';
-КНС Л-1 загальною площею l9,5 м2;
- водонапiрна башня <<1>>.

Право власностi на майно пiдтверджуеться витягом з державного реестру
речових прав на нерухоме майно про реестрацiю право власностi (з ресстрацiйним
номером 1 593 55057 4214)

Площа земельноi дiлянки пiд об'ектом, згiдно технiчноi документацii становить
2,4625 га. Кадастровий номер 7 42|+|0100:00:001 : 1 785.

Власник - територiальна |ромада MicTa та сiл Городнянського району в особi
Городнянськоi районноi ради.

Плап будiвлi: технiчний паспорт на об'екти нерухомого майна в наявностi.
Фотографiчне зображення об'скта: розмiщенi на веб-сайтi Городнянськоi

районноТ ради у роздiлi <<Приватизацiл> : http: l l gorodnya-rada. cg. gov.ual



Iнформацiя про електронний аукцiон

Спосiб аукцiону: аукцiон з умовами (збереження профiлю).
Щата та час проведення аукцiону: к03> сiчня 2020 року. Час проведення

аукцiону визнача€ться електронною торговою системою автоматично.
Аукцiон буд. проведено вiдповiдно до Порядку проведення електронних

аукцiонiв для продажу об'сктiв малоi приватизацii, затвердженого постановою
Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд l0 травня 2018 р. JVs 4З2 (надаlтi - Порядок М 4З2).

Кiнцевий строк поданнrI заяви на участь в аукцiонi встановлюеться вiдповiдно до
Порядку J\Ъ 432 для кожного електронного аукцiону окремо в промiжку часу з 19
години 30 хвилин до 2а години 30 хвилин дня, що передуе дню проведення
електронного аукцiону.

Проведення аукцiону без застосування методу покрокового зниження стартовоi
цiни.

Фiзичними та юридичними особами, якi бажають взяти участъ в електронному
аукцiонi, до заяви на rIасть у приватизацiТ об'екта малоТ шриватизацii подаються TaKi
документи:

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

2) для iноземних громадян - копiя документ0, що посвiдчуе особу;

3) для потенцiйних покупцiв - юридичних осiб:

витяг з Сдиного державного реестру юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприемцiв
та громадських формуванъ Украiни - дJIя юридичних осiб - резидентiв;

документ про ресстрацiю у державi iT мiсцезнаходження (витяг iз торговельного,
банкiвського або судового реестру тощо), засвiдчений згiдно iз законодавством
держави його видачi, перекладений украiнською мовою, - дJuI юридичних осiб -
нерезидентiв;

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

остання рiчна або квартапьна фiнансова звiтнiсть;

4) документ, що пiдтверджуе сплату реестрацiйного внеску, а також документ, що
пiдтверджуе сплату гарантiйного внеску в розмiрi 10 вiдсоткiв стартсвоi цiни з

рахунка потенцiйного покупця, вiдкритого в украiЪському або iноземному банку
(KpiM банкiв держав, внесених FАТF до списку держав, що не спiвпрацюють у сферi
протидiТ вiдмиванню доходiв, одержаних злочинним шляхом), н8 рахунок,
визначений частиною одинадцятою цiеi cTaTTi;

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

Iнформацiя про умови, на яких здiйснюеться приватизацiя об'екта:
Стартова цiна об'скта для кожного iз способiв продажу -
Аукцiон з умовами - 56З42|,00 грн (п'ятсот шiстдесят три тисяч чотириста

двадцять одна
додану BapTicTb.)

гривня 00 коп.) без ПЩВ.(Продавець не € платником податку на



Аукцiон iз зниженням стартовоi цiни - 281710,50'грн. (двiстi вiсiмдесят одна
тисяча ciMcoT десять гривень 50 коп.) без ПЩВ. (продавець не с платником податку на
додану BapTicTb.)

Розмiр гарантiйного внеску електронного аукцiону для кожного iз способiв
продажу:

аУкцiону з умовами- 56342110 грн (п'ятдесят шiсть тисяч триста сорок двi грн..
10 коп.);

аукцiону iз зниженням стартовоi цiни - 28l7lr05 грн. (двадцять BiciM тисяч сто
сiмдесят одна гривнrI 05 коп.)

Розмiр реестрацiйного внеску (плата за реестрацiю заяви на участь в
аукцiонi): 944,60 грн.(20 О4 мiнiмальноi заробiтноi плати станом на 1 сiчня 202а
року).

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

лiкувально-профiлактичний профiль будiвель.
Аукцiонi за методом покрокового зниження цiни та подаJIьшого подання цiнових

пропозицiй не проводити (зупинити).

Щодаткова iнформацiя
Реквiзити для перерахування операторами електронних майданчикiв

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

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

об'екта:
Одержувач: УК у Городнянському районi/ Городнянський район / 31030000.
Код СlРПОУ одержувача: З]715958
Банк одержувача: Казначейство Украiни (ЕАII);
мФо 899998
Рахунок М 31515905025101 (призначення платежу - кошти вiд вiдчуженrrя

майна комунальноi власностi);
- для перерахування реестрацiйних BHecKiB:
Одержувач: УК у Городнянському районi / Городнянський район / 31030000.
Код €ДРПОУ одержувача: З7715958
Банк одержувача: Казначейство Украiни (ЕАII);
мФо 899998
Рахунок Jф 31515905025101 (призначення платежу - iншi надходження).

Сплата гарантiйних та реестрацiйних BHecKiB вiдбувасться на рахунок
оператора електронного майданчика, на якому потенцiйний покупець зарееструвався
для )п{астi в торгах. Перелiк операторiв електронних майданчикiв та ix банкiвськi
реквiзити для сплати доступнi за посиланням: https:/фrozorro.sale/info/elektronni-
maj danchiki -ets-prozorroprodazhi-cbd2.

Час i мiсце проведення огляду об'скта: ознайомитись з об'ектом можна за
мiсцем його розташування з 9-00 до 16-00 в робочi днi.

Органiзатор аукцiону: Городнянська районна рада NIiсцезнаходження:
Чернiгiвська область, MicTo Городня, вулиця ТроТцька, 10. Тел. (04645) 2-75-07,



адреса веб-сайту: http://gorodnya-rada.cg.gov.ual. Час роботи: понедiлок, BiBTopoK,
середа, четвер, п'ятниця з 8.00 до 17.00. Перерва для вiдпочинку i харчування з
1З.00 до 14.00 год. Контактна особа: Примак Григорiй Григорович , тел. (а4645) 2-
35-9 1, e-mail: rajradamil@ukrpost.ua.

Технiчнi реквiзити iнформацiйного повiдомлення

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

Унiкальний код об'екта приватизацii в електроннiй торговiй системi
Прозорро. IIродажi: UA-AR-P-2O19-1 0-29-000001-3

Мiнiмальний крок аукцiону - \% вiд стартовоi цiни об'екта приватизацiТ:
для аукцiону з умовами: 5634,21грн.;
для аукцiону iз зниженням стартовоТ цiни -2817,11 грн..

Щоб взяти участь як покупець, рееструйтесь на будь-якому iз пiдключених до
системи Прозорро. Продажi майданчикiв. Операторiв електронних майданчикiв
можна знайти за посиланням https ://рrоzоrrо. salelpokupc}ram.

Голова районноТ ради о.М. Левченко


