Інформація про продаж на аукціонах в електронній формі об’єктів
державної власності:
- нежитлова будівля лазні загальною площею 182,3 м2. Місцезнаходження
об’єкта: 20123, Черкаська обл., Маньківський р-н, 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 – не діючі.
Приміщення не використовуються. Загальний фізичний знос – 43,2 %, санітарнотехнічний стан задовільний. Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка
окремо не виділена.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 40 320,00 грн.
Аукціон в електронній формі буде проведено Центральною універсальною
біржею 16 червня 2017 року, час початку внесення цінових пропозицій (початок
аукціону) – 11.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення аукціону)
– 13.00.
- лазня з обладнанням. Місцезнаходження об’єкта: 20400, Черкаська обл., м.
Тальне, вул. Кар’єрна, 1б. Балансоутримувач: ТОВ «Тальнівський щебзавод» (код за
ЄДРПОУ 01375038). Адреса балансоутримувача: 20400, Черкаська обл., м. Тальне,
вул. Кар’єрна, 1. Інформація про об’єкт: одноповерхова цегляна будівля з ґанками
(літера З-І) загальною площею 260,6 м2. Фундаменти бетонні; стіни, перегородки
цегляні; перекриття – з/б плити; покрівля – толь; підлога – керамічна плитка. До
складу будівлі входять: приміщення лазні площею 105,1 м2, рік будівництва – 1952 та
приміщення душевої-гардеробної площею 155,5 м2, рік будівництва – 1966. Об’єкт
використовується за призначенням. Загальний фізичний знос – 36,60 %, санітарнотехнічний стан – задовільний. До будівлі підведені мережі електропостачання,
водопостачання, каналізація, центральне опалення. Під’їзні шляхи мають тверде
покриття. Об’єкт розташований на території ТОВ «Тальнівський щебзавод».
Обладнання: шафи для спецодягу (інв. №360) – 28 шт., рік виробництва – 1974,
фізичний стан задовільний; пральна машина (інв. № 361), рік виробництва – 1971,
фізичний стан задовільний; пральна машина (інв. № 362), рік виробництва – 1968,
фізичний стан незадовільний. Земельна ділянка окремо під об’єкт приватизації не
виділена.
Початкова ціна з урахуванням ПДВ – 84 630,00 грн.
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Універсальна
товарно-сировинна біржа» 16 червня 2017 року, час початку торгів (початок аукціону)
– 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 12.00.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 12 червня 2017 р. до
17.00.
Ознайомитися з об’єктами можна в робочі дні за місцем їх розташування з 10.00
до 16.00 за сприяння РВ ФДМУ по Черкаській області. Додаткову інформацію можна
отримати за адресою: 18000, м. Черкаси, бульв. Шевченка, 205, 4-й поверх, каб. 404,
тел. (0472) 37-26-61. З умовами участі в аукціоні можливо ознайомитися у газеті
«Відомості приватизації» від 17.05.2017 № 38 та на офіційному веб-сайті
www.spfu.gov.ua.

