Продаж на аукціонах в електронній формі об’єктів державної власності.
Пропонуються до приватизації:
- приміщення колишнього АКАБ «Україна» загальною площею 226,4 м2 першого
поверху двоповерхової будівлі за адресою: 19300, Черкаська обл., смт Лисянка, вул.
Гетьманський шлях, 20. Відомості про об’єкт: вбудовані приміщення загальною
площею 226,4 м2 першого поверху двоповерхової (літ. А-2) окремо розташованої
будівлі, 1969 року забудови. Мають окремий вхід та декілька допоміжних входів.
Стіни, перегородки цегляні, оздоблені шпалерами, масляною фарбою; стеля –
водоемульсійна фарба; підлога – бетонні плити, оздоблені лінолеумом; двері
дерев’яні; вікна дерев’яні, облаштовані металевими решітками. До будівлі підведені
централізовані
комунікаційні мережі: електропостачання,
водопостачання,
водовідведення, система опалення. Загальний фізичний знос – 34 %, санітарнотехнічний стан задовільний. Асфальтовані під’їзні шляхи. Приміщення перебувають в
оренді. Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 616 440,00 грн.;
- гараж (літ. «А») з оглядовою ямою загальною площею 35,3 м 2 разом із
земельною ділянкою за адресою: 20501, Черкаська обл., смт Катеринопіль, вул.
Гризла Семена, 12/15. Інформація про об’єкт: вбудований одноповерховий цегляний
гараж загальною площею 35,3 м2 (літ. «А»), до складу якого входять: бокс № 1–
18,0 м2, з оглядовою ямою – 4,0 м2; бокс № 2–17,3 м2. Рік побудови – 1974.
Фундаменти – бутобетонні; стіни, перегородки цегляні; перекриття – залізобетонні
плити; підлога – бетон; внутрішнє оздоблення – побілка стелі, стін. Інженерні мережі
– електропостачання. Висота приміщень – 2,8 м. Під’їзні шляхи – дороги з твердим
покриттям. Об’єкт за призначенням не використовується. Санітарно-технічний стан
задовільний, фізичний знос – 34,55 %. Відомості про земельну ділянку: загальна
площа – 0,0069 га (під забудовою (гаражем – 0,0048 га, під площадкою, проїздами –
0,0021 га.). Кадастровий номер 7122255100:01:005:0321, цільове призначення: 1.12.9 –
землі іншого громадського призначення. Початкова ціна об’єкта приватизації з
урахуванням ПДВ – 44 580,00 грн.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціонах – 11 грудня 2017 р. до
18.00.
Аукціони в електронній формі будуть проведені Товарною біржею
«Універсальна товарно-сировинна біржа» 15 грудня 2017 року, початок аукціону –
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, тел. 37-26-61, час роботи – з 9.00
до 18.00, крім вихідних. З умовами участі в електронних аукціонах та умовами
продажу об’єктів приватизації можна ознайомитися у газеті «Відомості приватизації»
від 20.11.2017 № 91 та на офіційному веб-сайті www.spfu.gov.ua

