1. Об’єкт державної власності _ нежитловий будинок (літ.”А-2”) площею
306,5 м2 разом із сараєм („Б-1”) площею 26,4 м2 (разом із земельною
ділянкою).
Адреса: Чернігівська обл., Прилуцький район, с. Білошапки,
вул. Садова,
17.
Балансоутримувач: ТОВ „Рибне господарство „Білошапки”.
Відомості про об’єкт: Будинок двоповерховий з дахом з хвильового шиферу,
сарай без покрівлі. Обидві споруди побудовані з червоної керамічної цегли.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка, примикає до дороги без
твердого покриття, неогороджена, в наявності електроосвітлення.
Площа: 0,050 га.
Кадастровий номер: 7424180600:01:003:0142
Категорія земель: землі житлової та громадської забудови.
Установлене цільове призначення земельної ділянки: для будівництва та
обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування.
Вид використання: для обслуговування об’єкту нерухомого майна.
Відомості про обмеження у використанні земельної ділянки, не зареєстровані.
Початкова ціна об'єкта без урахування ПДВ – 59610,63 грн., у т.ч. об’єкта
нерухомості – 48190,63 грн., земельної ділянки – 11420,00 грн.
Початкова ціна об'єкта з урахуванням ПДВ – 71532,76 грн., у т. ч. ПДВ 11922,13 грн.
Грошові кошти в розмірі 7153,28 грн., що складають 10% від початкової ціни
об'єкта приватизації вносяться на р/р №37312006000431, одержувач - РВ ФДМУ по
Чернігівській обл., код 14243893, банк одержувача - ГУДКСУ у Чернігівській обл., МФО
853592.

2. Об’єкт державної власності нежитловий будинок (літ.”А-2”) площею
311,6 м2 разом із сараєм („Б-1”) площею 27,1 м2 (разом із земельною
ділянкою).
Адреса: Чернігівська обл., Прилуцький район, с. Білошапки,
вул. Садова,
17-а.
Балансоутримувач: ТОВ „Рибне господарство „Білошапки”.
Відомості про об’єкт: Будинок двоповерховий з дахом з хвильового шиферу,
сарай без покрівлі. Обидві споруди побудовані з червоної керамічної цегли.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка, примикає до дороги без
твердого покриття, неогороджена, в наявності електроосвітлення.
Площа: 0,060 га.
Кадастровий номер: 7424180600:01:003:0143
Категорія земель: землі житлової та громадської забудови.
Установлене цільове призначення земельної ділянки: для будівництва та
обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування.
Вид використання: для обслуговування об’єкту нерухомого майна.
Відомості про обмеження у використанні земельної ділянки, не зареєстровані.
Початкова ціна об'єкта без урахування ПДВ – 59192,79 грн., у т.ч. об’єкта
нерухомості – 45488,79 грн., земельної ділянки – 13704,00 грн.
Початкова ціна об'єкта з урахуванням ПДВ – 71031,35 грн., у т. ч. ПДВ 11838,56 грн.
Грошові кошти в розмірі 7103,74 грн., що складають 10% від початкової ціни
об'єкта приватизації вносяться на р/р №37312006000431, одержувач - РВ ФДМУ по
Чернігівській обл., код 14243893, банк одержувача - ГУДКСУ у Чернігівській обл., МФО
853592.

Умови продажу об’єктів:
покупець зобов’язаний використовувати земельну ділянку відповідно до
цільового призначення згідно з чинним законодавством України;
подальше використання об’єкта визначає покупець;
право власності на об’єкт переходить до покупця після державної
реєстрації об’єкта в установленому законом порядку.
Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону, якщо
це підтверджується відповідним актом, позбавляється права на подальшу участь у
цьому аукціоні.
Платіжні засоби : грошові кошти
Плата за реєстрацію заяв в розмірі 17 грн. вноситься на р/р №37187500900002,
одержувач - РВ ФДМУ по Чернігівській обл., код 14243893, банк одержувача - ГУДКСУ у
Чернігівській обл., МФО 853592
Аукціон буде проведений 11 грудня 2015 року об 11-й год. за адресою:
м. Чернігів, пр-т Перемоги, 20/6. Кінцевий термін прийняття заяв 07 грудня 2015
року.
Служба по організації аукціону - регіональне відділення ФДМУ по Чернігівській
області, адреса: 14000, м. Чернігів, проспект Миру, 43,
кім. 319, тел. 676-302, заяви
про приватизацію об’єкта приймаються з 8-00 до 17-00, крім суботи та неділі.
Ознайомитись з об’єктами можна за місцем їх розташування з 10-00 до 16-00
крім суботи та неділі.

