Додаток 3
Інформація про вільні виробничі площі (приміщення)
Назва виробничої площі
Назва населеного пункту
Район
Область
Власник
Код ЄДРПОУ
Форма власності
Веб-сайт

Нежиле приміщення
Глухів
Сумська
Шевцов С.Ю
2739006739

Приватна
Під`їзні шляхи
Відстань до найближчого районного центру, (км)
Відстань до найближчого обласного центру, 140 км
(км)
Наявність під`їзної залізничної колії
Так
Назва
Станція "Глухів"
найближчоїзалізничноївантажноїстанції і
0,3 км.
відстань до неї, (км)
Наявністьпід’їзної автодороги з твердим
так
покриттям для вантажних автомобілів
Відстань до автодороги державного
0,1 км
значення (км)
Назва найближчого аеропорту та відстань
140 км м. Суми
до нього, км
Наявність маршрутів громадського
наявні
транспорту до місця розміщення площі
(автобуси, потяги).
Характеристика виробничих площ
В якому році збудовано
2006
Кількість поверхів будівлі, в якій розміщені 1 поверх. Подвальні приміщення.
вільні виробничі площі
На якому поверсі знаходяться вільні
1 поверх
виробничі площі
Розміри виробничої площі:
600 м/кв
Довжина (м)
60
Ширина (м)
10
Висота (м)
4,5
Площа (тис. кв.м.)
600 м, кв
Чи є додаткові приміщення (підсобні,
наявні
офісні, допоміжні тощо), їх площа (тис.
кв.м.)
Загальна площа території, на якій
1500 м/кв
розташовані виробничі площі (тис. кв.м.)
Як забезпечуютьсяплощі:
так
 Газопостачанням. Яким є резерв






потужності (м3/год)
Електропостачанням. Яким є резерв
потужності (кВт/год)
Зв’язком (телефон, інтернет)
Водопостачанням. Яким є резерв
потужності (м3/год)
Водовідведенням. Яким є резерв
потужності (м3/год)

так
мобільний
так
Так

Як
Газ
можназабезпечитиопаленняплощ(опишіть)
Як можназабезпечитинавантажувальнорозвантажувальніоперації(опишіть)
Технічний стан (досконалий, добрий,
Задовільний
середній, поганий) (виберітьнеобхідне)
Якіосновні роботинеобхідновиконати для
Поточний ремонт
підготовкиплощі до
виробничогопроцесу(перерахуйте ці
роботи і коротко опишіть, що потрібно
зробити по кожній з них)
Чи можутьціроботи бути виконані за
Ні
коштивласника
Додаткова інформація
Інформація про контактну особу
Ім`я, прізвище
Шевцов Сергій Юрійович
Посада
Власник
Мова спілкування
Не має значення
Роб. тел.
0509274646
Факс
Моб. тел.
0966269949
E-mail
avtoworl@mail.ru
Умови передачі інвестору
Оренда, постійне користування, продаж,
Оренда та продаж
інше (зазначте)
Вартість оренди за рік, дол. США./м. кв.
Договірна
Вартість продажу, дол. США/м. кв.
Договірна
Дата підготовки інформації (місяць, рік)

19.04.2017 р.

