Про продаж на аукціонах в електронній формі об’єктів державної власності:
- будівлі та споруди колишнього АКАБ «Україна», у складі: основна будівля, А3; насосна станція, Б; гараж, В; котельня, Г; вбиральня, Д; гараж, Е; огорожа, 1;
каналізаційні колодязі 2-8. Адреса об’єкта: 19715, Черкаська обл., Золотоніський р-н,
с. Гельмязів, вул. Центральна, 6. Інформація про об'єкт: триповерхова будівля з
підвалом та ґанком (літ. А-3) загальною площею 1 894,7 м2, побудована з червоної
цегли та оздоблена «шубою», розташована в центрі села. Рік введення в експлуатацію
– 1983. Загальний технічний стан – незадовільний; фізичний знос – 42,85 %. Будівля
не експлуатується, потребує капітального ремонту. Під’їзні шляхи – асфальтоване
покриття. Інші будівлі та споруди: насосна станція (літ. Б) площею 34,2 м 2; котельня
(літ. Г) площею 105,8 м2; гараж (літ. Е) площею 64,3 м2; гараж (літ. В) площею 74,2
м2; вбиральня (літ. Д) площею 3,7 м2– побудовані з червоної цегли; каналізаційні
колодязі 2-8. Загальний технічний стан – незадовільний. Фізичний знос – 49 %.
Будівлі не експлуатуються, потребують капітального ремонту. Інженерні мережі:
електропостачання, водопостачання, теплопостачання, каналізація – не діючі.
Загальна площа земельної ділянки – 3 680,0 м2.
Початкова ціна з урахуванням ПДВ – 307 680,00 грн.
- будівля колишньої грибниці (літ. W) колишнього ЗАТ «Черкаський завод
«Строммашина» загальною площею 412,3 м2. Місцезнаходження об’єкта: 18018,
м. Черкаси, вул. 14 Грудня, 8. Відомості про об’єкт: окремо розташована
одноповерхова цегляна будівля, обшита металевими листами, має два окремих входи.
Висота будівлі – 2,9 м. Фундамент – кам’яні або металеві стовпи; стіни, перегородки
цегляні, металеві, каркасно-щитові з частковим заповненням цеглою, в деяких
приміщеннях оздоблені керамічною плиткою та вапняковим біленням; підлога
бетонна; вікна дерев’яні з металевими решітками; дах – металопрофільні листи.
Будівля розташована на території колишнього ЗАТ, не використовується за
призначенням. Комунікаційні мережі: водопостачання, водовідведення, опалення,
електромережі підведені до будівлі, але потребують капітального ремонту. Фізичний
знос об’єкта – 40%. Загальний фізичний стан – задовільний. Земельна ділянка окремо
під об’єкт не виділена. Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 262
284,00 грн.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціонах – 29 травня 2017 р. до
17.00. Аукціони в електронній формі буде проведено Товарною біржею
«Універсальна товарно-сировинна біржа» 2 червня 2017 року, час початку торгів
(початок аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення
аукціону) – 12.00.
Додаткову інформацію можна отримати у РВ ФДМУ по Черкаській області за
адресою: 18000, м. Черкаси, бульв. Шевченка, 205, 4-й поверх, каб. 404, тел. (0472)
37-26-61. З умовами участі в електронних аукціонах можна ознайомитися у газеті
«Відомості приватизації» від 03.05.2017 № 33-34 та на офіційному веб-сайті
www.spfu.gov.ua

