Інформація про продаж на аукціонах в електронній формі об’єктів
державної власності.
Пропонуються:
- до повторного продажу на аукціоні в електронній формі нежитлова будівля
лазні загальною площею 182,3 м2 за адресою: 20123, Черкаська обл., Маньківський рн, с. Крачківка, вул. Молодіжна, 28.
Відомості про об’єкт: одноповерхова цегляна будівля, в якій знаходиться дев’ять
кімнат, загальною площею 182,3 м2. Рік побудови – 1977. Фундамент бутовий;
перекриття – з/б плити; підлога бетонна; прорізи дерев’яні. Інженерні мережі:
електропостачання, водопостачання, каналізація, центральне опалення – недіючі.
Приміщення не використовуються. Загальний фізичний знос – 43,2 %, санітарнотехнічний стан – задовільний. Земельна ділянка окремо не виділена.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 40 320,00 грн.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 09 жовтня 2017 року до
17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Центральною універсальною
біржею 13 жовтня 2017 року, час початку внесення цінових пропозицій (початок
аукціону) – 11.00.
- до продажу на аукціоні в електронній формі за методом зниження ціни будівлі
та споруди колишнього АКАБ «Україна», у складі: основна будівля, А-3; 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 м2; 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 3,7м2– 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 – недіючі. Загальна площа земельної
ділянки – 3 680,0 м2. На земельній ділянці згідно з проектом знаходиться у закритому
залізобетонному підземному приямку металева ємність на 8 м3 для зберігання рідкого
палива, яка конструктивно та експлуатаційно пов’язана зі спорудою, що знаходиться
за адресою: с. Гельмязів, вул. Центральна, 6б і належить Національному банку
України (свідоцтво про право власності на нерухоме майно від 28.07.2005 №041827,
серія САА, видане виконавчим комітетом Гельмязівської сільської ради).
Початкова ціна з урахуванням ПДВ – 307 680,00 грн. ПДВ – 51 280,00 грн.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 09 жовтня 2017 року до
17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Універсальна
товарно-сировинна біржа» 13 жовтня 2017 року, час початку торгів (початок
аукціону) – 10.00.
Ознайомитися з об’єктами можна в робочі дні з 9.00 до 17.00 за місцем їх

розташування. Додаткову інформацію можна отримати у газеті «Відомості
приватизації» від 13.09.2017 № 72, на офіційному веб-сайті www.spfu.gov.ua та у РВ
ФДМУ по Черкаській області за адресою: м. Черкаси, бульв. Шевченка, 205, каб. 404,
тел. 37-26-61, час роботи – з 9.00 до 18.00, крім вихідних.

