Про продажі на аукціонах в електронній формі об’єктів державної
власності:
- нежитлова будівля лазні загальною площею 182,3 кв. м за адресою: 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 кв. м. Рік побудови – 1977. Приміщення не використовуються.
Загальний фізичний знос – 59 %, санітарно-технічний стан будівлі – незадовільний.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка окремо не виділена. Початкова
ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 40 320,00 грн.;
- приміщення адміністративної будівлі (літ. А-2) загальною площею 495,5 кв. м;
убиральня (літ. Б) разом із земельною ділянкою за адресою: 19801, Черкаська обл.,
смт Драбів, вул. Центральна, 83а. Відомості про об’єкт: двоповерхова цегляна
адміністративна будівля загальною площею 495,5 кв. м, розташована в центральній
частині смт Драбів. Фундаменти – залізобетонні блоки; стіни, перегородки цегляні;
перекриття залізобетонні; покрівля – азбестоцементні листи; підлога – лінолеум;
вікна, двері дерев’яні; внутрішнє опорядження – штукатурка, водоемульсійне
пофарбування, шпалери. Будівля забезпечена мережами електропостачання,
водопостачання, каналізації, опалення та телефонізована. Фізичний знос об’єкта –
28 %. Загальний фізичний стан – задовільний. Убиральня: фундамент залізобетонний;
стіни, перегородки цегляні; перекриття залізобетонне; двері дерев’яні; вікна відсутні;
внутрішнє опорядження – штукатурка. Фізичний знос об’єкта – 30 %. Загальний
фізичний стан – задовільний. Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка
загальною площею 0,1074 га, кадастровий номер 7120655100:01:001:0881, цільове
призначення: для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та
місцевого самоврядування. Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ –
984 960,00 грн.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 27 листопада 2017 року
до 17.00.
Аукціони в електронній формі буде проведено Центральною універсальною
біржею 01 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, телефон (0472) 37-2661, час роботи – з 9.00 до 18.00, крім вихідних. Детальніше з умовами продажу
об’єктів можна ознайомитися у газеті «Відомості приватизації» від 30.10.2017 № 85
та на офіційному веб-сайті www.spfu.gov.ua

