ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні об’єктів державної власності групи А
1. Назва об'єкта: нежитлова будівля – гараж вантажних автомобілів (літ.«Е»)
площею 218,3 м2 (разом із земельною ділянкою).
Адреса: Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Шевченка, 90.
Балансоутримувач: ПАТ «Ніжинбудмеханізація».
Відомості про об’єкт: одноповерхова цегляна будівля на 6 машин з трьома оглядовими
ямами, III група капітальності, стан – задовільний, рік забудови – 1989.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка має систему електропостачання,
під’їзна дорога з твердим покриттям.
Площа: 0,0524 га.
Кадастровий номер: 7410400000:04:022:0235
Категорія земель: землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та
іншого призначення.
Установлене цільове призначення земельної ділянки: для розміщення та експлуатації
основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної
та іншої промисловості.
Вид використання: для розміщення гаражу вантажних автомобілів.
Відомості про обмеження у використанні земельної ділянки, не зареєстровані.
Початкова ціна об'єкта без урахування ПДВ – 155580,8 грн., у т.ч. об’єкта нерухомості
– 137529,0 грн., земельної ділянки – 18051,8 грн.
Початкова ціна об'єкта з урахуванням ПДВ – 186696,96 грн., у т. ч. ПДВ 31116,16 грн.
Грошові кошти в розмірі 18669,70 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. Назва об'єкта: нежитлова будівля – склад (літ.«К») площею 651,9 м2 (разом
із земельною ділянкою).
Адреса: Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Шевченка, 90.
Балансоутримувач: ПАТ «Ніжинбудмеханізація».
Відомості про об’єкт: будівля зі стінами зі збірних стінових панелей та керамічної цегли,
покриття – ребристі збірні залізобетонні плити, II група капітальності, стан – задовільний, рік
забудови – 1990.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка, примикає до дороги з твердого
покриття, по ділянці проходить лінія електропередач.
Площа: 0,1235 га.
Кадастровий номер: 7410400000:04:022:0233
Категорія земель: землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та
іншого призначення.

Установлене цільове призначення земельної ділянки: для розміщення та експлуатації
основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної
та іншої промисловості.
Вид використання: для розміщення складу.
Відомості про обмеження у використанні земельної ділянки: охоронна зона навколо
(вздовж) об’єкта енергетичної системи.
Початкова ціна об'єкта без урахування ПДВ – 456815,88 грн., у т.ч. об’єкта нерухомості
– 417394,68 грн., земельної ділянки – 39421,2 грн.
Початкова ціна об'єкта з урахуванням ПДВ – 548179,06 грн., у т. ч. ПДВ 91363,18 грн.
Грошові кошти в розмірі 54817,91 грн., що складають 10% від початкової ціни продажу
об'єкта приватизації вносяться на р/р №37312006000431, одержувач - РВ ФДМУ по
Чернігівській обл., код 14243893, банк одержувача - ГУДКСУ у Чернігівській обл., МФО 853592.

3. Назва об'єкта: нежитлова будівля – пилорамний цех (літ.«Ж») площею 306,4
м (разом із земельною ділянкою).
Адреса: Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Шевченка, 90.
Балансоутримувач: ПАТ «Ніжинбудмеханізація».
Відомості про об’єкт: одноповерхова цегляна будівля з бетонною підлогою, шиферною
покрівлею та металевими воротами, група капітальності – III, рік забудови – 1947.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка має систему електропостачання,
під’їзна дорога з твердим покриттям.
Площа: 0,1464 га.
Кадастровий номер: 7410400000:04:022:0234
Категорія земель: землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та
іншого призначення.
Установлене цільове призначення земельної ділянки: для розміщення та експлуатації
основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної
та іншої промисловості.
Вид використання: для розміщення пилорамного цеху.
Відомості про обмеження у використанні земельної ділянки, не зареєстровані.
Початкова ціна об'єкта без урахування ПДВ – 205661,28 грн., у т.ч. об’єкта нерухомості
– 147072,0 грн., земельної ділянки – 58589,28 грн.
Початкова ціна об'єкта з урахуванням ПДВ – 246793,54 грн., у т. ч. ПДВ 41132,26 грн.
Грошові кошти в розмірі 24679,35 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.
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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 27 листопада 2015 року об 11-й год. за адресою: м.
Чернігів, пр-т Перемоги, 20/6. Кінцевий термін прийняття заяв 23 листопада 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
п’ятниці, суботи та неділі.

