Інформація про продаж на аукціонах в електронній формі об’єктів
державної власності:
- єдиний майновий комплекс державного підприємства «Ватутінське вантажнотранспортне управління» (ідентифікаційний код 34675640). Місцезнаходження
об’єкта: 20254, Черкаська обл., м. Ватутіне, вул. Лейтенанта Кривошеї, 113. Основний
вид діяльності за КВЕД: 49.20 вантажний залізничний транспорт. Предметом
діяльності підприємства є: організація перевезень вантажів; діяльність залізничного і
автомобільного транспорту; надання послуг з подачі та забирання вагонів; надання
послуг з виконання маневрової роботи; ремонт і технічне обслуговування
залізничного рухомого складу, який належить підприємству; розробка Технічних
умов з перевезення вантажів залізничним транспортом; укладення господарських
договорів з контрагентами під’їзної колії на транспортне і транспортне-експедиційне
обслуговування, надання інших залізничних транспортних послуг; транспортне і
транспортне-експедиційне обслуговування з метою задоволення потреб контрагентів
з перевезення вантажів; зберігання паливно-мастильних матеріалів. Кількість та склад
робочих місць: на 01.02.2017 чисельність працюючих 31 особа: директор – 1,
головний бухгалтер – 1, бухгалтер – 1, бухгалтер-касир – 1, інженер по організації
управління виробництвом – 1, начальник станції – 1, чергові по станції – 4, начальник
депо рухомого складу – 1, начальник дільниці – 1, машиніст тепловоза – 2, помічник
машиніста тепловоза – 1, складач поїздів – 2, електромонтер – 1, слюсар РРС (ремонт
рухомого складу) – 2; машиніст екскаватора ЮМЗ – 1, водій автомашини – 1, малярштукатур – 2, монтер колії 5 розряду – 1, монтер колії 4 розряду – 5, монтер коліїї 3
розряду – 1. Відомості про об’єкт: до складу ЄМК входять: будівлі та споруди, у т. ч.:
будівля для охоронців (літ. А, а) загальною площею 10,0 м2; приміщення
тепловозного депо (літ. Б, б, б1) загальною площею 1218,6 м2; будівля бані (літ. Б1)
загальною площею 365,6 м2; будівля підсобного приміщення депо (літ. В) загальною
площею 20,8 м2; будівля складу паливно-мастильних матеріалів (літ. Г) загальною
площею 6,6 м2; приміщення служби залізничної колії (літ. Д) загальною площею 127,7
м2; приміщення підсобного господарства залізничної колії (літ. Е) загальною площею
56,4 м2; будівля піскосушилки (літ. Ж, ж1, ж2, ж3) загальною площею 170,2 м2; гараж
для залізничного транспорту (літ. З) загальною площею 162,9 м2; гаражний бокс для
автотранспорту (літ. I, i) загальною площею 180,2 м2; приміщення матеріального
складу, службове приміщення (прибудова) (літ. К, к1, к2) загальною площею 657,6 м2;
адміністративний будинок з підвалом та ґанком (літ. Л, л) загальною площею 477,3
м2; приміщення підсобних майстерень та буфету (літ. М, м1, м2) загальною площею
174,2 м2; будівля бензосховища (літ. Н); підвал для збереження паливо-мастильних
матеріалів (літ. О); приміщення туалетної (літ. У); ворота № 1; огорожа № 2; металева
бетонна естакада для автотранспорту № 4; вимощення I; будівля станції «Ватутіне» з
прибудовою та ґанком (літ. А, а, а1) (вул. Залізнична, 30а) загальною площею 76,0 м 2;
сарай (літ. В) (вул. Залізнична, 30а) загальною площею 21,2 м2; акумуляторна (літ. Б)
(вул. Залізнична, 30а) загальною площею 88,9 м2; залізничні колії розташовані на 5
дільницях загальною довжиною 12 204,4 пог. м. На балансі підприємства також
обліковуються: основні засоби (машини, обладнання, транспортні засоби,
інструменти, інвентар) – 38 шт., малоцінні необоротні матеріальні активи – 43 шт.
Відомості про земельну ділянку: розпорядженням Черкаської обласної державної
адміністрації від 18.05.2016 № 242 державному підприємству «Ватутінське ВТУ»
надано в постійне користування для розміщення та експлуатації будівель та споруд
залізничного транспорту п’ять земельних ділянок загальною площею 7,5652 га.

Викиди та скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище,
утворення і розміщення відходів підприємство не здійснює. Початкова ціна об’єкта
приватизації з урахуванням ПДВ – 28 689 982,43 грн.;
- медсанчастина. Адреса об'єкта: вул. Коробейника, 1, м. Сміла, Черкаська обл.,
20705. Відомості про об'єкт: двоповерхова цегляна будівля (літ. 3М-2) з прибудовами:
тамбур (літ. Зм); ґанки (літ. Зм1, Зм2, Зм3); навіс (літ. Зм4) загальною площею 409,1
м2. Рік введення в експлуатацію –1937. До будівлі підведені мережі
електропостачання, водопостачання, каналізація, центральне опалення. Об’єкт
використовується за призначенням. Загальний фізичний знос – 39,8 %, санітарнотехнічний стан задовільний. Об’єкт розташований на території ПАТ «Наукововиробниче підприємство «Смілянський електромеханічний завод». Відомості про
земельну ділянку: земельна ділянка окремо не виділена. Початкова ціна об’єкта з
урахуванням ПДВ – 670 008,00 грн.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціонах – 8 травня 2017 року до
18.00. Аукціони в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Перша
Універсальна Біржа «Україна» 12 травня 2017 року, час початку внесення цінових
пропозицій (початок аукціонів) – 11.00, час закінчення внесення цінових пропозицій
(закінчення аукціонів) – 13.00.
Окрім того, до приватизації пропонується будівля колишнього медпункту
загальною площею 165,6 м2. Місцезнаходження об`єкта: 19600, Черкаська обл.,
Корсунь-Шевченківський р-н, смт Стеблів, вул. Нечуй-Левицького, 78б. Інформація
про об’єкт: одноповерхова цегляна будівля загальною площею 165,6 м2 розташована
на території ПАТ «Стеблівська бавовняна прядильно-ткацька фабрика». Рік введення
в експлуатацію – 1959. Будівля потребує капітального ремонту. До будинку підведені
електромережі та центральне водопостачання, опалення пічне. За призначенням
об’єкт не використовується. Загальний фізичний стан незадовільний. Фізичний знос
приміщень – 47,49%. Відомості про земельну ділянку: земельній ділянці під об’єктом
площею 0,0254 га присвоєно кадастровий номер 7122555500:01:001:0199. Початкова
ціна з урахуванням ПДВ – 51 720,00 грн. Кінцевий термін приймання заяв на участь в
аукціоні – 8 травня 2017 року до 17.00. Аукціон в електронній формі буде проведено
Центральною універсальною біржею 12 травня 2017 року, час початку торгів (початок
аукціону)– 11.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення аукціону) –
13.00.
Ознайомитися з об’єктами можна в робочі дні за місцем їхнього розташування з
10.00 до 16.00 за сприяння РВ ФДМУ по Черкаській області. Додаткову інформацію
можна отримати в РВ ФДМУ по Черкаській області за адресою: 18000, м. Черкаси,
бульв. Шевченка, 205, 4-й поверх, каб. 404, тел. (0472) 37-26-61, у газеті «Відомості
приватизації» від 10.04.2017 № 27 та на офіційному веб-порталі www.spfu.gov.ua

