
І Н Ф О Р М А Ц І Я 

 про продаж на аукціоні в електронній формі об’єкта державної власності  
групи А  

 

Назва об'єкта: нежитлова будівля (літ.А-2) загальною площею 503,2 кв.м.  

Адреса:  Чернігівська обл., Менський р-н, смт. Березна, вул. Комарова, 1. 

Балансоутримувач: відсутній 

Відомості про об’єкт: окремо розташована двоповерхова цегляна будівля за 

залізобетонним покриттям, І групи капітальності, 1970 р.з. Будівля тривалий час не 

експлуатується, зазнала значного фізичного зносу під впливом атмосферних явищ та 

постраждала від несанкціонованого розбирання населенням, перебуває в 

незадовільному стані. До будівлі були підведені всі комунікації, які демонтовані та 

потребують повного відновлення. 

Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка під об’єктом не відведена. 

Початкова ціна об’єкта – 127 494, 78 грн., у т. ч.  ПДВ  - 21 249,13 грн. 

Умови продажу об’єкта: подальше використання об’єкта визначає покупець; 

питання землекористування покупець вирішує самостійно в межах чинного 

законодавства після набуття права власності на об’єкт; покупець сплачує винагороду 

організатору аукціону у розмірі 1% (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта 

приватизації та послуги нотаріуса. 

Засоби платежу для фізичних та юридичних осіб – грошові кошти. 

Для участі в аукціоні грошові кошти в розмірі 12749,48 грн., що складають 10% від 

початкової ціни об'єкта приватизації вносяться на р/р №37319026013304, одержувач - 

РВ ФДМУ по Чернігівській обл., код 14243893, банк одержувача – Державна 

казначейська служба України м. Київ, МФО 820172.  

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. 

Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціоні − 13 травня 2016 року. 

Аукціон в електронній формі буде проведено Українською універсальною біржею 

18 травня 2016 року, час початку внесення цінових пропозицій (початок аукціону) – 

10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 12.00. 

Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в 

електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за 

методом зниження ціни, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 

09.09.2015 №1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 

року за №1147/27592.  

Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до 

вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що 

підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів 

державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом Фонду державного майна 

України від 17 квітня 1998 року №772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 

26 червня 1998 року за №400/2840. 

Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв, 

відповідно до згаданого Порядку, подаються в електронному вигляді до Української 

універсальної біржі на електронну адресу auk@uub.com.ua. 

Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви, учасники аукціону 

зобов’язані надіслати на адресу Української універсальної біржі: 36039, м. Полтава, вул. 

Шевченка, 52, оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним 

чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання 

цих документів. 

Ознайомитись з об’єктом можна за місцем його розташування. 



Додаткову інформацію можна отримати на Український універсальній біржі (м. 

Полтава, вул. Шевченка, 52, тел. (0532) 56-00-37, сайт - www.uub.com.ua) або в 

регіональному відділенні ФДМУ по Чернігівській області за адресою: 14000, м. Чернігів, 

проспект Миру, 43, кім. 319, тел. 676-302, 3 поверх, каб. 319, тел: (0462) 676-302. 

 

 

 



 

 



 

 



 


