Інформація про продаж за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за
принципом аукціону об’єкта державної власності.
Єдиний майновий комплекс колишнього державного підприємства – фірми
«Оризон – Транс». Місцезнаходження об’єкта: 20700, Черкаська обл., м. Сміла, вул.
Промислова, 13. Відомості про об’єкт: до складу ЄМК входять: адмінбудівля з
підвалом (літ. А-3, пд) загальною площею 515,2 м2; виробничі приміщення (літ. А1-2)
загальною площею 1 169,0 м2; КПП (контрольно-пропускний пункт) (літ. Б-1)
загальною площею 12,5 м2; навіс (літ. б); АЗС (автозаправна станція) (літ. Ж-1)
загальною площею 14,8 м2; ангар (літ. Г-1) загальною площею 481,5 м2; убиральня
(літ. Д); навіс тимчасовий (прибудова) (літ. З) площею 12,2 м2; огорожа, № 1-5;
підземні ємності, I, II; сходи, VII, IX; підпірна стінка, VIII; замощення, X; меблі та
інвентар – 50 шт., автотранспортні засоби – 13 шт.; машини та обладнання – 70 шт.;
нематеріальні активи – 1 шт.
Відомості про земельну ділянку: відповідно до Державного акта від 11.12.2003
II-ЧР № 002853 земельна ділянка загальною площею 1,1764 га; кадастровий номер
7110500000:06:002:0009 надана у постійне користування колишньому державному
підприємству «Оризон – Транс».
Викиди та скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище не
здійснюються, відходи на території підприємства не утворюються і не зберігаються.
Основні показники діяльності підприємства: підприємство не здійснює виробничої
діяльності, майно підприємства знаходиться у задовільному стані на зберіганні у
колишнього орендаря – науково-виробничого приватного підприємства «ДАКЕлектропром» відповідно до договору зберігання від 27.10.2015 (зі змінами від
09.06.2016).
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ: 2 206 536,00 грн.
Конкурс з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону відбудеться 16
травня 2017 р. об 11.00 за адресою: 18000, м. Черкаси, бульв. Шевченка, 205, каб. 309.
Останній день приймання заяв – 8 травня 2017 року. Заяви на участь в конкурсі з
бізнес-планом або техніко-економічним обґрунтуванням післяприватизаційного
розвитку об’єкта приймаються за адресою: 18000, м. Черкаси, бульв. Шевченка, 205,
каб. 410. Додаткову інформацію можна отримати за тел. (0472) 37-26-61, у газеті
«Відомості приватизації» від 12.04.2017 № 28 та на офіційному веб-сайті
www.spfu.gov.ua

