
І Н Ф О Р М А Ц І Я 
 

про продаж на аукціоні об’єкта державної власності групи А 
 
 

Назва об'єкта: окреме індивідуально визначене майно АЗС №14 у складі: будівля 
операторної (літ. А-1 площею 21,7 кв.м.), надвірна уборна (літ.Н площею основи 1,2 
кв.м.), асфальтобетонне покриття, три автозаправні блок-пункти. 
 

Адреса: Чернігівська обл., Коропський р-н, смт. Понорниця, вул. Московська, 64. 
 

Балансоутримувач: відсутній 
 

Відомості про об’єкт: майно АЗС складається з будівлі операторної (літ. А-1 
площею 21,7 кв.м.), надвірної уборної (літ.Н площею основи 1,2 кв.м.) на одне місце, 
асфальтобетонного покриття, трьох автозаправних блок-пунктів, на яких встановлені 
паливно-роздаточні колонки. Рік побудови – 1988р.. Будівля операторної цегляна, з 
деревяним покриттям і шиферною покрівлею. Об"єкт розташований на виїзді з селища 
Понорниця. 
 

Об'єкт перебуває в оренді, термін дії договору оренди до 09.11.2017. 
 

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

Початкова ціна об'єкта без урахування ПДВ – 226981,85 грн. 
 

Початкова ціна об'єкта з урахуванням ПДВ – 272378,22 грн., у т. ч. ПДВ - 
45396,37 грн. 
 

Грошові кошти в розмірі 27237,82 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’єкта:  
- подальше використання об’єкта визначає покупець; 

 
- питання землекористування покупець вирішує самостійно в межах чинного 

законодавства після набуття права власності на об’єкт; 
 

- 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. 



 

 

 



 
 

 



 

 

 



 
 

 


