
                                                                                                                            
УКРАЇНА  

ГОРОДНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА  

РІШЕННЯ  

(двадцять четверта (42) сесія сьомого скликання) 

від 06 серпня 2020 року 

м. Городня 

 

Про завершення приватизації  

об’єктів нерухомості 

  

Керуючись статтями 25, 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,  відповідно до Закону  України «Про 

приватизацію державного і комунального майна»,  рішення Городнянської 

міської ради від 26.06.2018 «Про затвердження Положення про  діяльність 

 аукціонної комісії для  продажу  об'єктів малої приватизації» та рішення,  

Городнянської міської ради від 07.04.2020 «Про надання дозволу на продаж 

об’єкту комунальної власності Городнянської міської ради»,  міська  рада  

                                    В И Р І Ш И Л А : 

1.Затвердити  протокол №6 від 24.07.2020 засідання аукціонної комісії 

для продажу об’єктів малої приватизації,  що додається.  

          2.Виключити з переліку об’єктів  комунальної власності  територіальної 

громади Городнянської міської ради , які підлягають приватизації  в 2020 році, 

будівлю гаражу за адресою: м. Городня, вул. Чумака, буд.16а. 

    3. Процедуру приватизації вказаного об'єкта вважати завершеною. 

    4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію Городнянської міської ради з питань бюджету, планування, фінансів 

та соціально-економічного розвитку.   
 

 

 

         Міський  голова                                                               А.І. Богдан 

 

 

 



                                                                                       

ЗАТВЕРДЖЕНО 
 Рішенням двадцять четвертої (42) сесії 

 сьомого скликання Городнянської міської 

 ради від 06.08.2020  

 

  

Протокол №6 

засідання аукціонної комісії для продажу об’єктів малої приватизації  

 

м. Городня                              24.07.2020  

Присутні 

Мамедов  В.В. -  заступник міського голови з питань діяльності виконавчих  

органів ради , голова комісії; 

Осадча В.О. - провідний спеціаліст з комунальної власності відділу, 

транспорту, торгівлі та інвестицій Городнянської міської ради, секретар 

комісії; 

Члени комісії: 

Підлісна І.І. - керуюча справами (секретар)виконавчого комітету; 

Пірак Н.В. - начальник відділу бухгалтерського обліку та звідності, головний 

бухгалтер;  

Кузьменко С.А. - депутат Городнянської міської ради, голова комісії з питань 

бюджету,  планування, фінансів то соціально-економічного розвитку. 

Відсутні: 

Яценко Д.В.  - начальник юридичного відділу; 

Колодько С.М . – в.о. старости Конотопського старостинського округу. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

  1. Про завершення процедури приватизації гаражу, що розташований за 

адресою : м. Городня, вул. Чумака, буд.16а. 

  

Слухали: 

 

            1. Осадчу В.О. яка проінформувала, що склад аукціонної комісії 

затвердженої рішенням Городнянської міської ради від 07.04.2020 року у 

кількості 7 осіб. Сьогодні присутні 5, тому засідання вважається правочинним. 

Рішення по результатам комісії оформлюється протоколом, який підписується 

всіма членами аукціонної комісії. 

           2. Пірак Наталію Володимирівну, яка повідомила, що Покупець сплатив  

кошти за гараж, який розташований за адресою : Чернігівська обл., м.Городня, 

вул. Чумака, буд. 16а, повністю,  а саме 12 013,50грн. (дванадцять тисяч 

тринадцять  гривень 50 копійок ), згідно протоколу про результати 

електронного аукціону № UA-PS-2020-06-02-000108-3 сформованого 

електронно-торговою системою « ProZorro Продажі» від 30.06.2020 року. 
 



 

Передача об’єкта приватизації Продавцем і прийняття його Покупцем 

засвідчена актом приймання-передачі від 24.07.2020 року. 

Голосували: 

«за» - 5, «проти» -0, «утримались» - 0. Прийнято одноголосно. 

Вирішили: 

 

1. Визначити приватизацію будівлі гаражу за адресою : Чернігівська обл., м. 

Городня, вул. Чумака, буд. 16а, такою, що завершена. 
   

 


