РВ ФДМУ по Черкаській області пропонує до продажу на аукціоні в
електронній формі об’єкт державної власності
Назва об’єкта: нежитлові приміщення загальною площею 77,2 м² у двоповерховому
будинку.
Адреса об’єкта: вул. М. Залізняка, 1/1м, с. Медведівка, Чигиринський р-н,
Черкаська обл., 20930.
Інформація про об’єкт: об’єкт – п’ять кімнат (літ. А-2) загальною площею 77,2 м²
(майно колишнього АКАБ «Україна»), розташованих на першому поверсі
двоповерхової цегляної будівлі колишнього гуртожитку ВАТ «Медведівська ПМК203». 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 з урахуванням ПДВ – 29 700,00 грн.
Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціоні – 25 березня 2016 року.
Аукціон в електронній формі буде проведено 29 березня 2016 року Українською
універсальною біржею, час початку внесення цінових пропозицій (початок аукціону) –
10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 12.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в
електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за
методом зниження ціни, затвердженого наказом Фонду державного майна України від
09.09.2015 №1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015
року за № 1147/27592. Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є
додатками до заяв, подаються в електронному вигляді до Української універсальної
біржі на електронну адресу: http://www.uub.com.ua /.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані направити на адресу Української універсальної біржі (36039, м. Полтава,
вул. Шевченка, 52) 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.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що
підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом Фонду державного майна
України від 17 квітня 1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 26 червня 1998 року за № 400/2840 (зі змінами).
Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону,
позбавляється права на подальшу участь у цьому аукціоні.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування з 10.00
до 16.00 за сприяння РВ ФДМУ по Черкаській області. Додаткову інформацію можна
отримати за телефоном (0472) 37-26-61, у РВ ФДМУ по Черкаській області за адресою:
18000, м. Черкаси, бульв. Шевченка, 205, 4-й поверх, каб. 404 та у газеті «Відомості
приватизації» 09.03.2016 № 19 (935).

