
Результати продажу об’єктів державної власності за 2015 рік 
Упродовж 2015 року регіональним відділенням Фонду державного майна 

України по Черкаській області здійснено приватизацію 8 об’єктів державної 

власності (вартість продажу без ПДВ):  

Група А: 

 – будівля гаражу (літер «А-1») загальною площею 105,5 кв. м. вартістю 

75,3 тис. грн., що розташована за адресою: Черкаська область, м. Умань, вул. 

Заводська, гараж 1А-1;  

– частина приміщень будівлі пошти (приміщення № 1, 2, 3, 4 літ. «А») 

загальною площею 48,8 м² вартістю 12,005 тис. грн., що розташована за 

адресою: 20632, Черкаська обл., Шполянський р-н, с. Матусів, вул. Заводська, 

50;  

– нежитлова будівля (будівлі колишньої їдальні з підвалом та 

прибудовою) вартістю 222,8 тис. грн., що розташована за адресою: м. Черкаси, 

вул. Хоменка, 15;  

– будівля колишнього складу цивільної оборони ІІ групи накопичення №2 

з прохідною загальною площею 1167,2 кв. м, разом із земельною ділянкою 

вартістю 524,0 тис. грн., що розташована за адресою: Черкаська обл., 

Звенигородський р-н, м. Звенигородка, вул. Нова, 1-Б; 

 – нежитлові приміщення площею 36,8 кв. м у двоповерховому будинку 

вартістю 21,7 тис. грн., що розташовані за адресою: Черкаська обл., 

Чигиринський р-н, с. Боровиця, вул. Леніна, 90/А;  

– нежитлове приміщення площею 19,7 кв. м у двоповерховому будинку 

вартістю 12,2 тис. грн., що розтшоване за адресою: Черкаська обл., 

Чигиринський р-н, с. Рацеве, вул. Центральна, 74Б.  

 

Група Д:  

– об’єкт незавершеного будівництва - школи-дитсадка на 138 учнівських 

місць разом із земельною ділянкою (під розбирання) вартістю 182,7 тис. грн., 

що розташований за адресою: Черкаська обл., Катеринопільський р-н, с. Суха 

Калигірка, вул. Жовтнева, 84;  

 

Група Ж:  

- база відпочинку (будиночки літ. я-i, я; ш-i) вартістю 91,4 тис. грн.., що 

розташована за адресою: Черкаська область, Черкаський р-н, с. Сокирне, вул. 

Придніпровська, 65. 

 

 Відповідно до програми приватизації об'єктів обласної комунальної 

власності на 2015 рік від 21.01.2015 №36-8/VI зі змінами регіональному 

відділенню делеговано повноваження щодо приватизації об'єктів обласної 

комунальної власності та супроводження процесу приватизації. З початку 2015 

року здійснено приватизацію 4 об’єктів комунальної власності:  

– приміщення (кімнати) №2-28, розташованої на другому поверсі будинку 

побуту "Славутич" вартістю 89,9 тис. грн., що розташоване за адресою: м. 

Черкаси, вул. Благовісна, буд. 269/ вул. Леніна, буд. 105;  



– приміщення магазину, що знаходяться на балансі КП "Управління по 

експлуатації Будинку рад і об’єктів обласної комунальної власності", вартістю 

772,3 кв. м, що розташовані за адресою: м. Черкаси, вул. Канівська, 5;  

– адміністративної будівлі з підвалом, що знаходиться на балансі КП 

"Управління по експлуатації Будинку рад і об’єктів обласної комунальної 

власності", вартістю 986,7 тис. грн., що розташована за адресою: м. Черкаси, 

вул. Дахнівська, 50;  

– нежилого приміщення, адміністративного друкарні з підвалом літ. А-3 

загальною площею 665,6 кв. м, вартістю 233,3 тис. грн., що розташоване за 

адресою: Черкаська обл., Городищенський р-н, м. Городище, пров. Глінки, 2/1. 


