Інформація про вивчення попиту на об’єкти державної власності.
Пропонуються до приватизації шляхом продажу на аукціонах разом із
земельними ділянками об’єкти державної власності:
- єдиний майновий комплекс державного підприємства «Український державний
науково-дослідний і проектний інститут легкої промисловості», ідентифікаційний код
30705346, за адресою: м. Черкаси, вул. В’ячеслава Чорновола, 243/1. адресою: м.
Черкаси, вул. В’ячеслава Чорновола, 243/1. Державне підприємство здійснює
науково-технічну, виробничу та підприємницьку діяльність, спрямовану на
виконання проектних, проектно-вишукувальних та вишукувальних робіт для
промислових підприємств та цивільного будівництва. Предметом діяльності
підприємства згідно з КВЕД є: діяльність у сфері архітектури, інжинірингу, геології
та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах; технічні
випробування та дослідження; дослідження й експериментальні розробки у сфері
інших природних і технічних наук. Статутний капітал підприємства становить 1 335
849,70 грн. Середньооблікова чисельність працюючих станом на 01.01.2017 – 20 осіб.
Залишкова вартість основних фондів станом на 01.01.2017 – 1 449,0 тис. грн.
Державні замовлення на підприємстві відсутні. Виробничі площі в п’ятиповерховій
будівлі, які займає підприємство, становить 6 963,8 м2, з них площі, здані в оренду, –
294,95 м2. Земельна ділянка площею 0,61 га надана державному підприємству в
постійне користування на підставі рішення Черкаської міської ради від 18.07.2000
№ 697;
- комплекс нерухомого майна (будівлі та споруди) за адресою: 20600, Черкаська
обл., м. Шпола, вул. Соборна, 138. Відомості про об'єкт: до складу комплексу
входять: адмінбудівля, № 1 площею 431,7 м2; ЦВЛ, № 2 площею 92,1 м2;
адмінуправління, № 3 площею 913,8 м2; допоміжний цех, № 4 площею 1924,7 м2;
адмінбудівля, № 9 площею 927,0 м2; механічний цех з прибудовою, № 10 площею
3609,9 м2; столярний цех, № 11 площею 422,4 м2; пилорама, 11а площею 55,4 м2;
гараж, № 12 площею 747,9 м2; пост охорони, № 14а площею 5,3 м2; прохідна, № 2,
№ 15 площею 14,2 м2; склад, № 16 площею 1447,4 м2; адмінбудівля, № 17 площею
833,5 м2; гараж, № 19 площею 363,7 м2; вагова, № 20 площею 10,4 м2; котельня, № 21
площею 704,6 м2; димова труба, № 21а; компресорна, № 22 площею 284,1 м2;
гальванічний цех, № 23 площею 398,0 м2; теплиця, № 18а площею 484,9 м2;
каналізаційна насосна станція, № 24 площею 22,6 м2; склад для балонів, № 25 площею
19,2 м2; склад для балонів, № 35 площею 8,7 м2; пост охорони, № 28 площею 6,2 м2;
насосна станція, № 1, 32 площею 10,6 м2; насосна станція, № 2, 33 площею 11,1 м2;
КТП (контрольно-технічний пункт), 36 площею 31,4 м2; цех причепів, № 3, 14
площею 2336,5 м2; прибудова до компресорної, 22а площею 27,7 м2; профілакторій,
№ 18 площею 326,7 м2. Комплекс будівель та споруд розташований на території
Шполянського заводу запасних частин – філії ВАТ «Метровагонмаш». Територія
заводу огороджена. Інженерні мережі: електропостачання, водопостачання,
теплопостачання, каналізація – діючі. Земельна ділянка, на якій розташований
комплекс будіть та споруд, надана у постійне користування Шполянському заводу
запасних частин для розміщення промислової зони (заводу), державний акт на право
постійного користування землею ЧР № 20-61 від 13.06.1995. Орієнтовна площа
земельної ділянки – 14,1 га.
Більш детальну інформацію про об’єкти можна отримати за телефоном (0472)
37-26-61. Пропозиції щодо придбання об’єктів слід надсилати протягом 20 днів з дня
публікації оголошень у газеті «Відомості приватизації» від 10.04.2017 № 27 за
адресою: 18000, м. Черкаси, бульв. Шевченка, 205, РВ ФДМУ по Черкаській області.

