Продаж на аукціонах в електронній формі об’єктів державної власності.
Пропонуються до приватизації:
- медпункт з обладнанням за адресою: вул. Кар’єрна, 23, м. Тальне, Черкаська
обл., 20400. Відомості про об’єкт: частина приміщень загальною площею 69,5 м 2,
знаходяться в одноповерховій, окремо розташованій будівлі, мають окремий вхід. Рік
побудови – 1960. Фундамент – бутові стрічки; стіни, перегородки цегляні; перекриття
– дерев’яні балки, дощатий настил, дранка; покрівля – азбестоцементні листи по
дерев’яній обрешітці; двері дерев’яні; вікна дерев’яні, металеві решітки. До будівлі
підведені, але відключені заводські мережі водопостачання, опалення, каналізації,
електропостачання. Об’єкт не використовується за призначенням. Загальний
фізичний знос – 40,35 %, санітарно-технічний стан задовільний. Початкова ціна
об’єкта з урахуванням ПДВ – 42 253,20 грн.;
- клуб з обладнанням за адресою: вул. Кар’єрна, 1а, м. Тальне, Черкаська обл.,
20400. Відомості про об’єкт: одноповерхова цегляна будівля загальною площею
210,6 м2, прилягає до 2-поверхової адміністративної будівлі ТОВ «Тальнівський
щебзавод». Рік будівництва – 1956. Має 4 входи – виходи. До складу об’єкта входять:
приміщення № 7 площею 185,7 м2, приміщення № 9 площею 12,4 м2, приміщення № 8
площею 12,5 м2. Об’єкт не використовується за призначенням. Загальний фізичний
знос – 39,57 %, санітарно-технічний стан задовільний. Об’єкт розташований на
території ТОВ «Тальнівський щебзавод». Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ
– 116 694,00 грн.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціонах – 11 грудня 2017 року до
18.00.
Аукціони в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Перша
Універсальна Біржа «Україна» 15 грудня 2017 року, початок аукціонів – 11.00.
Ознайомитися з об’єктами можна в робочі дні з 10.00 до 16.00 за місцем їхнього
розташування. Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Черкаській
області за адресою: м. Черкаси, бульв. Шевченка, 205, каб. 404, понеділок – четвер з
9.00 до 17.00, у п’ятницю та передсвяткові дні з 9.00 по 16.00. Телефон для довідок
(0472) 37-26-61, час роботи – з 9.00 до 18.00, крім вихідних. З умовами участі в
аукціонах та детальнішу інформацію можна дізнатися у газеті «Відомості
приватизації» від 13.11.2017 № 89 та на офіційному веб-сайті www.spfu.gov.ua

