
 
І Н Ф О Р М А Ц І Я 

 про продаж на аукціоні  об’єкта державної власності    групи А  
 

1. Назва об'єкта: індивідуально визначене майно у складі: будівля гара-
жу на 4 бокси загальною площею 115,2 м2 та естакада (навіс). 

Адреса:  Чернігівська обл., м. Мена, вул. Північна, 2. 
  Балансоутримувач: відсутній. 

Відомості про об’єкт: Будівля гаражу, з цегляними та панельними стінами з шту-
катурним шаром, розділена на два приміщення в кожному з яких є оглядова яма. Об’єкт 
має великі розпашні ворота, просторі бокси, цементну підлогу. Стан – задовільний. Ес-
такада (навіс) – споруда на цегляних стовпчиках з залізобетонним покриттям, метале-
вий відкритий каркас з шиферною покрівлею в аварійному стані. Площа 170,6 м2, висо-
та 3,8 м.  

Відомості про земельну ділянку: Безпосереднього прилягання до доріг загального 
користування об’єкт не має, під’їзд здійснюється через приватну огороджену територію.  

Початкова ціна продажу без ПДВ – 45 324,72 грн., ПДВ – 9 064,94 грн. 
Початкова ціна об'єкта з урахуванням ПДВ – 54 389,66 грн., у т. ч.  ПДВ  - 

9 064,94 грн. 
Грошові кошти в розмірі 5438,97 грн., що складають 10% від початкової ціни 

об'єкта приватизації вносяться на р/р №37312006000431, одержувач - РВ ФДМУ по Чер-
нігівській обл., код 14243893, банк одержувача - ГУДКСУ у Чернігівській обл., МФО 
853592.  

Умови продажу об’єктів:   
- подальше використання об’єкта визначає покупець; 
- питання землекористування покупець вирішує самостійно. 
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  19 лютого 2016 року об 11-й год. за адресою: 
м. Чернігів, пр-т Перемоги, 20/6. Кінцевий термін прийняття заяв 15 лютого 2016 
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’єктом можна за місцем його розташування з 10-00 до 16-00 
крім суботи та неділі.  

 

 



 

 
 

 
 



 

 


