
Підсумки приватизації за результатами діяльності у І кварталі 2019 року 

 

За результатами діяльності у І кварталі 2019 року Регіональним відділенням 

Фонду державного майна України по Черкаській області здійснено приватизацію 10 

об’єктів державної власності, зокрема:  

- єдиний майновий комплекс державного підприємства «Інститут легкої 

промисловості» за адресою: 18036, Черкаська обл., м. Черкаси, вул. В’ячеслава 

Чорновола, 243/1. Приватизовано шляхом викупу за 3 400 000,00 грн (в т.ч. ПДВ – 

680 000,00 грн);  

- державна частка розміром 15,03 % у статутному капіталі СТОВ «Канівський 

інкубатор» за адресою: 19000, Черкаська обл., м. Канів, вул. 1 Травня, 39. 

Приватизовано шляхом викупу за 46100,00 грн без ПДВ; 

- гараж (літ. «А») з оглядовою ямою загальною площею 35,3 кв. м за адресою: 

20501, Черкаська обл., смт. Катеринопіль, вул. Гризла Семена, 12/15. Приватизовано 

шляхом продажу на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та 

подальшого подання цінових пропозицій за 6394,00 грн (в т.ч. ПДВ – 1065,00 грн);  

- єдиний майновий комплекс колишнього державного підприємства-фірми 

«Оризон-транс» за адресою: Черкаська обл., м. Сміла, вул. Промислова, 13. 

Приватизовано шляхом продажу на аукціоні з умовами за 3 750 000,00 грн (в т.ч. ПДВ 

– 625 000,00 грн); 

- приміщення адміністративної будівлі (літ. А-2) загальною площею 495,5 кв. м 

з убиральнею за адресою: 19801, Черкаська обл., смт. Драбів, вул. Центральна, 83а. 

Приватизовано шляхом продажу на аукціоні за методом покрокового зниження 

стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій за 258 662,00 грн (в т.ч. 

ПДВ – 43 110,00 грн); 

- гараж (літ. Б) загальною площею 22,2 кв. м за адресою: 19000, Черкаська обл., 

м. Канів, вул. Енергетиків, 30/2. Приватизовано шляхом викупу за 28 800,00 грн (в 

т.ч. ПДВ – 4800,00 грн);  

- нежитлова будівля лазні загальною площею 182,3 кв. м за адресою: Черкаська 

обл., Маньківський р-н, с. Крачківка, вул. Молодіжна, 28. Приватизовано шляхом 

викупу об’єкта приватизації за 18480,00 грн (в т.ч. ПДВ – 3080,00 грн); 

- нежитлове приміщення автозаправної станції (літ. А) загальною площею 35,8 

кв.м за адресою: 20600, Черкаська обл., м. Шпола, вул. Соборна, 138. Приватизовано 

шляхом викупу об’єкта приватизації за 139 620,00 грн (в т.ч. ПДВ – 23 270,00 грн); 

- об’єкт незавершеного будівництва – лазня за адресою: 19645, Черкаська обл., 

Черкаський р-н, с. Думанці, вул. Благовісна, 89а. Приватизовано шляхом викупу 

об’єкта приватизації за 5351,00,00 грн (в т.ч. ПДВ – 892,00 грн); 

- гараж № 9 (літ. А-1) загальною площею 24,8 кв.м за адресою: 20100, 

Черкаська обл., смт. Маньківка, вул. Соборна, 2а. Приватизовано шляхом викупу 

об’єкта приватизації за 15 600,00 грн (в т.ч. ПДВ – 2600,00 гривень). 

Загалом від продажу об’єктів державної власності отримано 6,86 млн. гривень. 


