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ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ

Більше аукціонів на privatization.gov.ua

Державний пакет акцій розміром 99,4554% у статутному капіталі
акціонерного товариства «Черкаський приладобудівний завод»

Мала
приватизація

Основні характеристики об’єкта
Адреса: м. Черкаси, вул. 30 років Перемоги, буд. 5/1
Державний пакет акцій в кількості 57 811 292,00
штуки номінальною вартістю 14 452 823 гривні.
Основний вид діяльності: виробництво
електродвигунів, генераторів і трансформаторів
Майно товариства складають основні засоби та
фонди, обігові кошти, цінні папери, а також інші
оборотні та необоротні активи і цінності, вартість
яких обліковується та відображається в балансі
товариства або враховуються в інших, передбачених
законодавством, формах обліку майна товариства.

Стартова ціна

Дата аукціону

₴14 452 823.00

01.03.2021 о 13:55

Взяти участь
в аукціоні

Інформація
про об’єкт
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Єдиний майновий комплекс державного підприємства
“Черкаський експертно-технічний центр Держпраці”

Мала
приватизація

Основні характеристики об’єкта

Адреса: м. Черкаси, вул. Дахнівська, 23-А
Код за ЄДРПОУ 22800764. Державне
підприємство – діюче. Основний вид діяльності:
діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії,
надання послуг технічного консультування в цих
сферах. Розміщується у 2-х поверховій цегляній
будівлі з підвалом загальною площею 1017,7 кв. м.
За підприємством зареєстровано право власності
на нерухомість, право постійного користування
земельною ділянкою площею 0,1288 га. На балансі
обліковується 4 транспортні засоби. Кількість
працюючих станом на 10.12.2020 - 31 особа

Стартова ціна

Дата аукціону

₴ 2 224 700.00

09.03.2021 о 14:43
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Автомобіль ГАЗ 3307

Мала
приватизація

Основні характеристики об’єкта

Адреса: Черкаська обл., м. Сміла,
вул. Промислова, 13
Автомобіль ГАЗ 3307 (автофургон «Кунг» ГАЗ
39011): рік випуску 1991, колір сірий, номер
шасі ХТН330700М1414474. Вантажний
автомобіль ГАЗ споряджений КУНГом ( (кузов
уніфікований нульового габариту). На дату
оцінки станом на 30.04.2020 автомобіль не
придатний до використання. Свідоцтво про
реєстрацію транспортного засобу відсутнє.

Стартова ціна

Дата аукціону

₴21 350.00

10.03.2021 o 12:19
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