
Регіональне відділення ФДМУ по Черкаській області пропонує об’єкти 

державної власності для продажу на аукціонах, проведення яких заплановане на 

20 листопада 2015 року об 11.00  

 

Назва об’єкта: нежитлові приміщення загальною площею 77,2 м² у 

двоповерховому будинку. 
Місцезнаходження об’єкта: 20930, Черкаська обл., Чигиринський р-н,   

с. Медведівка, вул. М. Залізняка, 1/1м. 

Балансоутримувач: Чигиринська районна державна адміністрація. 

Характеристика об’єкта: п’ять кімнат загальною площею 77,2 м² (майно 

колишнього АКАБ «Україна») на першому поверсі двоповерхової цегляної будівлі 

колишнього гуртожитку ВАТ «Медведівська ПМК-203». Рік побудови – 1970. Ганок 

бетонний; фундамент цегляно-стрічковий; стіни та перегородки – цегляні; перекриття 

дерев’яне; підлога дерев’яна, лінолеум; прорізи дерев’яні. Наявне електропостачання, 

опалення. Приміщення не використовуються. Окремий вхід. Загальний фізичний знос – 

34,3 %, санітарно-технічний стан задовільний. 

Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка окремо не виділена. 

Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 29 700,00 грн. 

 

 

Назва об’єкта: нежитлове приміщення площею 19,7 м² у двоповерховому 

будинку. 

Місцезнаходження об’єкта: 20910, Черкаська обл., Чигиринський р-н, с. Рацеве, 

вул. Центральна, 74б, нежитлове приміщення 1. 

Балансоутримувач: Чигиринська районна державна адміністрація. 

Характеристика об’єкта: одна кімната площею 19,7 м² (майно колишнього АКАБ 

«Україна») на першому поверсі двоповерхової цегляної будівлі Рацівської сільської 

ради. Рік побудови – 1985. Фундамент бетонний; стіни, перегородки – цегляні; 

перекриття – з/б плити; підлога – бетон, лінолеум; прорізи дерев’яні. Наявне 

електропостачання, опалення. Окремий вхід. Використовується як приміщення для 

охорони. Загальний фізичний знос – 32,45 %, санітарно-технічний стан задовільний. 

Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка окремо не виділена. 

Умови продажу та експлуатації об’єкта: 

Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 7 488,00 грн. 

 

 

Назва об’єкта: нежитлові приміщення площею 36,8 м² у двоповерховому 

будинку. 

Місцезнаходження об’єкта: 20921, Черкаська обл., Чигиринський р-н,   

с. Боровиця, вул. Леніна, 90а. 

Балансоутримувач: Чигиринська районна державна адміністрація. 

Характеристика об’єкта: чотири кімнати загальною площею 36,8 м² (майно 

колишнього АКАБ «Україна») на першому поверсі двоповерхової цегляної будівлі 

Боровицької сільської ради. Рік побудови – 1989. Фундамент – з/б блоки; стіни, 

перегородки – цегляні; перекриття – з/б плити; підлога – бетон, лінолеум; прорізи 

дерев’яні. Наявне електропостачання, опалення. Окремий вхід. Приміщення не 

використовуються. Загальний фізичний знос 29,7%, санітарно-технічний стан 

задовільний. 

Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка окремо не виділена. 

Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 13 358,40 грн. 

 

Кінцевий термін приймання заяв – 16 листопада 2015 року. 



 

Аукціони будуть проведені 20 листопада 2015 року об 11.00 за адресою РВ 

ФДМУ по Черкаській області. 

Ознайомитися з об’єктами можна в робочі дні за місцем їхнього розташування. 

Служба з організації та проведення аукціонів: РВ ФДМУ по Черкаській області, 

адреса: 18000, м. Черкаси, бульв. Шевченка, 205, кімн. 404, час роботи з 9.00 до 18.00, 

у п’ятницю – з 9.00 до 17.00, крім вихідних. Додаткова інформація за тел. 37-26-61 та в 

газеті «Відомості приватизації» від 26.10.2015 № 48 (897). 

 

 


