РВ ФДМУ по Черкаській області пропонує об’єкти державної власності до
продажу на аукціонах в електронній формі
Назва об`єкта: Нежитлові приміщення загальною площею 77,2 кв.м. у
двоповерховому будинку. Адреса об`єкта: 20930, Черкаська область, Чигиринський
район, с. Медведівка, вул. М. Залізняка, 1/1м.
Відомості про об`єкт: Об’єкт − п’ять кімнат (літ. А-2) загальною площею
77,2 кв.м. (майно колишнього АКАБ «Україна»), розташованих на першому
поверсі двоповерхової цегляної будівлі колишнього гуртожитку ВАТ
«Медведівська ПМК-203». Рік будівництва − 1970. Приміщення не
експлуатуються. Потребують ремонту. Загальний фізичний знос – 34,3%,
санітарно-технічний стан – задовільний. Земельна ділянка окремо під об’єкт
приватизації не виділена.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ − 39 120,00 грн.
Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціоні − 03 жовтня 2016 року.
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Перша
Універсальна Біржа «Україна» 07 жовтня 2016 року, час початку торгів (початок
аукціону) – 11.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення
аукціону) – 13.00.
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв,
подаються в електронному вигляді до Товарної біржі «Перша Універсальна Біржа
«Україна» на електронну адресу http:// www.birga-ukraine.com.ua.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані направити на адресу Товарної біржі «Перша Універсальна Біржа
«Україна»: 03680, м. Київ, вул. Казимира Малевича, буд. 86-Д оригінали заяв на
участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії
документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Назва об`єкта: Будівля колишнього медпункту загальною площею 165,6 кв.м.
Місцезнаходження: вул. Нечуй-Левицького, 78Б, смт Стеблів, КорсуньШевченківський район, Черкаська область, 19600.
Інформація про об`єкт: одноповерхова цегляна будівля, загальною площею
165,6 кв.м., розташована на території ПАТ ”Стеблівська бавовняна прядильноткацька фабрика”. Рік введення в експлуатацію – 1959. Будівля потребує
капітального ремонту. До будинку підведені електромережа та централізоване
водопостачання. За призначенням об’єкт не використовується. Загальний фізичний
стан – незадовільний. Фізичний знос приміщень − 47,49%.
Відомості про земельну ділянку: земельній ділянці під об’єктом площею
0,0254 га, присвоєно кадастровий номер № 7122555500:01:001:0199.
Початкова ціна з урахуванням ПДВ − 83 100,00 грн.
Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціоні − 26 вересня 2016 року.
Аукціон в електронній формі буде проведено Публічним акціонерним
товариством Державна акціонерна компанія „Національна мережа аукціонних
центрів” (далі – ПАТ ДАК „НМАЦ”) 30 вересня 2016 року, час початку торгів
(початок аукціону) – 11.00, час закінчення внесення цінових пропозицій
(закінчення аукціону) – 13.00.

Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв,
подаються в електронному вигляді до ПАТ ДАК „НМАЦ” на електронну адресу:
http://www.nmac.net.ua// філії „Черкаський аукціонний центр”.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані направити на адресу філії „Черкаський аукціонний центр” ПАТ ДАК
„НМАЦ”: 18000, м. Черкаси, вул. Благовісна, 213, оригінали заяв на участь в
аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є
додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Ознайомитися з усіма вищевказаними об’єктами можна в робочі дні за
місцем їхнього розташування з 10.00 до 16.00 за сприяння РВ ФДМУ по Черкаській
області.
Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону,
позбавляється права на подальшу участь у цьому аукціоні.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Черкаській області
за адресою: 18000, м. Черкаси, бульв. Шевченка, 205, 4-й поверх, каб. 404, тел. 3726-61. З умовами продажу та експлуатації об’єктів можна ознайомитися в газеті
«Відомості приватизації» від 05.09.2016 № 71 (987) та на офіційному веб-сайті
Фонду державного майна України www.spfu.gov.ua

