
Регіональне відділення ФДМУ по Черкаській області пропонує об’єкт 

державної власності для продажу на аукціоні за методом зниження ціни, 

проведення якого заплановане на 04 грудня 2015 року об 11.00  

 

Назва об’єкта: єдиний майновий комплекс державного підприємства «ОРГХІМ», 

код за ЄДРПОУ 00206138. 

Місцезнаходження об’єкта: 18000, м. Черкаси, вул. В’ячеслава Чорновола, 243/1. 

Види діяльності об’єкта: технічні випробування та дослідження, у т. ч.: 

проведення вимірювань у сфері контролю безпеки умов праці, контролю стану 

навколишнього природного середовища; інвентаризація та обґрунтування обсягів 

викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря на підприємствах м. Черкаси та 

Черкаської області; розробка документів для отримання дозволу на розміщення 

викидів та ліміту на утворення та розміщення відходів; діяльність у сфері розробки 

технологічних нормативів використання води. 

Основні показники діяльності підприємства 

№ 

п/п 
Найменування показників 2013 рік 2014 рік 

2015 рік  

I-ше 

півріччя 

1 Обсяг реалізованої продукції, тис.грн. 420 334 121 

2 Балансовий прибуток, тис.грн. 5 (-125) (-26) 

3 Величина чистого прибутку, тис.грн. 4 (-125) - 

4 Рентабельність, % 0,01 - - 

5 Вартість активів, тис.грн. 62 61 60 

6 Вартість власного капіталу, тис.грн, 135 10 (-16) 

7 Дебіторська заборгованість, тис.грн. 4 3 3 

8 
Кредиторська заборгованість, тис.грн. в т.ч. 

пільгові пенсії по списку №1 
16 

148 

130 

178 

134 

Кількість та склад робочих місць на 01.10.2015: чисельність працюючих – 5 осіб: 

директор – 1, бухгалтер – 1, інженер І категорії – 1, провідний інженер – 2. 

Відомості про об’єкт: до складу ЄМК входять: 817,0 м² нежилих приміщень у 

п’ятиповерховій адмінбудівлі (інженерно-виробничий корпус) на: 4-му поверсі – 33,0 

м², на 5-му поверсі – 625,3 м², підвальні приміщення – 51,8 м² та приміщення спільного 

користування площею 106,9 м², гараж-навіс (тимчасова споруда), обладнання та 

інвентар –116 од. 

Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка окремо не виділена. 

Викиди та скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, 

утворення і розміщення відходів підприємство не здійснює. 

Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 1 294 905,60 грн. 

Кінцевий термін приймання заяв – 30 листопада 2015 року. 

Аукціон буде проведено 4 грудня 2015 року об 11.00 за адресою РВ ФДМУ по 

Черкаській області. 

Ознайомитися з об’єктом 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 09.11.2015 № 52 (901). 

 


