
                                                                                                             ПРОЄКТ               

УКРАЇНА  

ГОРОДНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА  

РІШЕННЯ  

(восьма сесія восьмого скликання) 

від 14 вересня 2021 року 

м. Городня 

 

Про завершення приватизації  

об’єктів нерухомості 

 

Відповідно до   Закону України «Про  приватизацію державного та 

комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів  для 

продажу об’єктів малої  приватизації  та визначення додаткових умов 

продажу,  затвердженого  постановою Кабінету Міністрів України від 

10.05.2018 №432 (зі змінами), керуючись статтями 25, 60 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рішення Городнянської 

міської ради від 26.06.2018року  «Про затвердження Положення про 

 діяльність  аукціонної комісії для  продажу  об'єктів малої приватизації», 

Городнянська міська  рада в и р і ш и л а:  

 

  1.Завершити приватизацію об’єктів  малої приватизації: 

1.1. нежитлової  будівлі, розташованої за адресою: Чернігівська обл., с. 

Пекурівка,  вул.  Молодіжна, буд. 5,  оскільки покупцем Гришаєм   Федором 

Миколайовичем  здійснено в повному обсязі розрахунок  за  придбаний об’єкт 

продажу, що відображено у розрахунках по договору купівлі-продажу; 

1.2. нежитлової  будівлі, розташованої за адресою: Чернігівська обл.,  м. 

Городня,  вул.  імені  Івана Дудка, буд. 48в,  оскільки покупцем Костирко 

Андрієм Васильовичем  здійснено в повному обсязі розрахунок  за  придбаний 

об’єкт продажу, що відображено у розрахунках по договору купівлі-продажу; 

1.3. індивідуально визначеного майна у складі:  КТПН, трансформатора ТМ-

600, роз’єднувача високовольтного РС-10 - окремого майна за адресою: 

Чернігівська обл., м. Городня, вул. Аеродромна, оскільки покупцем ТОВ 

«Паливна компанія Біоресурс» здійснено в повному обсязі розрахунок  за  

придбаний об’єкт продажу, що відображено у розрахунках по договору купівлі-

продажу; 

1.4. нежитлової  будівлі, розташованої за адресою: Чернігівська обл.,  с. 

Володимирівка,  вул.  Миру, буд. 184а,  оскільки покупцем Курико Олексієм 

Петровичем  здійснено в повному обсязі розрахунок  за  придбаний об’єкт 

продажу, що відображено у розрахунках по договору купівлі-продажу. 



          2. Виключити з переліку об’єктів  комунальної власності  територіальної 

громади Городнянської міської ради , які підлягають приватизації  в 2021 році, 

об’єкти, вказані  в п. 1 даного рішення. 

  

          3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

Городнянської міської ради з питань комунальної власності, земельних відносин, 

охорони природи та містобудівної діяльності. 
 

 

  Міський  голова                                                                        Андрій  БОГДАН 

 

 

 

 

 

 

 


