ПРЕС-РЕЛІЗ
11 березня 2019 року через електронну торгову систему Prozorro. Продажі
розпочнуться два електронні аукціони для продажу об’єктів незавершеного
будівництва, зокрема:
1. Аукціон із зниженням стартової ціни об'єкту незавершеного будівництва –
лазні, що являє собою фундамент із залізобетонних блоків в 2 ряди кількістю 48
штук. Висота фундаменту 1,0 м; площа забудови – 254,2 кв. м, об’єм - 254 куб. м.
Об’єкт розташований за адресою: Черкаська область, Черкаський район, с. Думанці,
вул. Благовісна, 89а. Стартова ціна – 4459,00 грн без ПДВ. Кінцевий термін подачі
заяв 08 березня 2019 року о 19:44. Аукціон розпочнеться 11 березня 2019 року о 14:05
https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2019-02-07-000050-1.
2. Аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого
подання цінових пропозицій двоповерхової цегляної недобудови з підвалом (літ. А-2,
пд.), площа забудови якої – 697,7 кв. м, об’єм - 5093 куб. м; площа приміщень підвалу
- 629,5 кв. м, об’єм - 1700 куб.м за адресою: Черкаська область, Драбівський район,
с. Рецюківщина, вул. Паркова, буд. 3. Стартова ціна – 174 039,00 грн без ПДВ.
Кінцевий термін подачі заяв 11 березня 2019 року о 16:35. Аукціон розпочнеться 11
березня 2019 року о 09:50 https://prozorro.sale/auction/UA-PS-2019-02-08-000043-1.
Аукціони для продажу об’єктів малої приватизації оголошено Регіональним
відділенням Фонду державного майна України по Черкаській області. У разі
зацікавлення лотом покупець самостійно обирає один із 45 акредитованих
електронних майданчиків, який повністю супроводжує учасника як у питаннях
оформлення необхідних документів, так і у процесі участі в електронних аукціонах.
За ходом електронних аукціонів можна спостерігати в режимі он-лайн через
електронну торгову систему Prozorro. Продажі https://prozorro.sale/.
Оглянути об’єкт державної власності, що пропонується до приватизації, можна
за місцем його розташування в робочі дні з 9.00 до 18.15, у п’ятницю – з 9.00 до 17.00,
обідня перерва з 13.00 до 14.00, звернувшись до Регіонального відділення Фонду
державного майна України по Черкаській області, адреса: м. Черкаси, бульв.
Шевченка, 205, телефон для довідок: (0472) 37-26-61.

