09.06.2021

Нежитлова будівля літ. Л
(столярний цех) загальною
площею 65,3 кв.м.

Вид майна: окреме майно

Чернігівська область,
м. Ніжин,
вул. Шевченка, 90

Загальні характеристики
Нежитлова будівля літ.Л (столярний цех) загальною площею
65,3 кв.м.
Балансоутримувач: відсутній.

не виділена
Загальна площа будівель та споруд:

65,3 кв. м.

Відомості про об’єкт (нерухоме майно), розташований за
адресою: Чернігівська область, м. Ніжин, вул. Шевченка, 90:
Назва

Нежитлова
будівля
літ.Л
(столярний
цех)
загальною
площею
65,3 кв.м.

Загальна
площа
(м. кв)
65,3

Реєстраційний
номер

Підстава
виникнення
права власності

Форма власності та
власник

100993774104

Загальна площа земельних ділянок:

Опис об’єкта: одноповерхова нежитлова будівля літ.Л
(столярний цех) знаходиться в серединній частині міста Ніжина
на території Автотранспортного підприємства
«Ніжинбудмеханізація». Територія огороджена і охороняється.
Рік побудови -1968.
Будівля знаходиться у задовільному стані. Загальна площа 65,3 кв.м. Фундамент - з монолітного бетону, цоколь з
керамічної цегли; стіни та перегородка з керамічної цегли;
покриття – збірна залізобетонна цегла; покрівля з
металочерепиці; підлога – частково бетонна; віконні блоки дерев’яні, двері - дерев’яні та металеві. Наявне
електроосвітлення.

Витяг з
державного
реєстру речових
прав на нерухоме
майно
№193640113
від 18.12.2019

Держава в особі
Регіонального відділення
Фонду державного майна
України по Київській,
Черкаській та
Чернігівській областях
(код ЄДРПОУ 43173325)

Функціональне використання: 1274.6 Господарські будівлі.
Земельна ділянка: окремо не виділена.
Перелік майна, яке передане в оренду, станом на 01.05.2021
року:
Орендар
ФОП
Ступак
М.І.

Назва об’єкта
оренди
Нежитлова
будівля літ.Л
(столярний цех)
загальною
площею 65,3
кв.м.

Орендована
площа
(кв. м)
65,3

Цільове
призначення
оренди
Для
використання
за призначенням (п.1.2.
Договору
оренди)

Реквізити
договору
оренди та
строк дії
№ 65-16
від
21.04.2016
(термін
дії – до
18.04.2022)

Орендна
плата за
місяць без
ПДВ (грн)
585,66

Умови приватизації:




покупець об’єкта приватизації зобов’язаний протягом 30
днів з дня укладання договору купівлі-продажу об’єкта
компенсувати Регіональному відділенню Фонду
державного майна України по Київській, Черкаській та
Чернігівській областях грошові кошти, витрачені на
проведення оцінки об’єкта в сумі 3 560,00 грн. (Три тисячі
п’ятсот шістдесят гривень 00 коп.) без ПДВ.
умови діючого договору оренди № 65-16 від 21.04.2016,
укладеного між Регіональним відділенням ФДМУ по
Київській, Черкаській та Чернігівській областях
(правонаступник Регіонального відділення ФДМУ по
Чернігівській області) та ФОП Ступак М.І., зберігають свою
чинність для нового власника до 18.04.2022 (включно).

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9-00 до
16-00 за місцем розташування об’єкта: Чернігівська обл.,
м. Ніжин, вул. Шевченка, 90. Телефон: (+38067) 231-36-26.
Відповідальна особа: Ступак Микола Іванович – орендар.
Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду
державного майна України по Київській, Черкаській та
Чернігівській областях.
Місцезнаходження: проспект Голосіївський, 50, м. Київ, 03039.
Місцезнаходження представника організатора: Управління
забезпечення реалізації повноважень у Чернігівській області,
адреса: м. Чернігів, проспект Миру, 43, третій поверх, кімната
319, тел. (0462) 676-302. Адреса веб-сайту:
http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/chernihiv.html.
Час роботи: понеділок - четвер – з 8.00 до 17.00, у п’ятницю –
з 8.00 до 16.00. Перерва на обід з 12.30 до 13.15 год.
Контактна особа:
 Амельченко Юлія Василівна - заступник начальника
управління-начальник відділу приватизації, управління
державним майном та корпоративними правами;
 тел. (0462) 676-302;
 e-mail: y.amelchenko@spfu.gov.ua.

Контакти
Контакт-центр ФДМУ: 0-800-50-56-46
Е-пошта: privatization@spfu.gov.ua

Детальна інформація
про об'єкт:
https://bit.ly/2TXh3sp

Інформація, опублікована у цьому матеріалі, була підготовлена Фондом державного майна (далі - Фонд) виключно для інформаційних цілей у
відповідності до вимог Закону України "Про доступ до публічної інформації". Фонд не несе відповідальності за рішення покупців, потенційних
покупців або інших осіб та їх наслідки, які ґрунтуватимуться на інформації, опублікованій у цьому матеріалі.

