
 

 

  

 

 

  
 

 
 

 

    
 

 

 

                                                   

 

 

 

 

ПРЕС-РЕЛІЗ 

на Черкащині оголошено онлайн-аукціони з приватизації державного 

майна 
 

 

1) Приватизація державного майна на Канівщині 

 

21 лютого відбудеться онлайн-аукціон з приватизації майна Канівської 

районної державної лікарні ветеринарної медицини, яке розташоване за адресою: 

Черкаська обл., Черкаський р-н, с. Лазірці, вул. Центральна, 30. 

До складу активу входять: 

• Одноповерхова адмінбудівля з двома прибудовами, загальною площею 

110,1 м² та двома ганками. 

• Сарай, площею 50 м². 

• Гараж, площею основи 38,9 м². 

• Погріб, площею основи 13,9 м² 

• Огорожа та колодязь. 

Об’єкт приватизації тривалий час не використовується. 

Фундамент одноповерхової адмінбудівлі – бут, стіни цегляні, дерев’яна підлога 

і перекриття, покрівля з азбестоцементних листів. 

Під об’єкт відведена земельна ділянка площею 1,3106 га. 

✓ Стартова ціна – 4017,10 грн. 

✓ Кінцевий строк подання цінових пропозицій – до 20 лютого, 22:00. 

✓ Локація – Черкаська обл.,Черкаський р-н, с. Лазірці, вул. Центральна, 30.  

Детальніше про об’єкт –  https://bit.ly/3RxtMvr. 

Взяти участь в аукціоні – https://bit.ly/3HBvU0z. 

 

 

2) Оголошено онлайн-аукціон з приватизації  комплексу будівель та 

споруд у Звенигородському районі 

 

03 березня запрошуємо взяти участь в онлайн-аукціоні з приватизації 

комплексу будівель та споруд загальною площею 1477 м², які розташовані за адресою: 

Черкаська обл., Звенигородський р-н, м. Ватутіне, провулок Степовий, 4а. 

https://bit.ly/3RxtMvr
https://bit.ly/3HBvU0z
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До складу активу входять: 

• Адміністративна будівля з прибудовою, площею 570,5 м² , висотою 7,5 м 

та ганок. 

• Майстерня, площею 155,8 м², висотою 2,7 м. та ганок. 

• Гараж, їдальня з прибудовою, площею 593,7 м². 

• Склад, площею основи 26,6 м², висотою 4 м. 

• Лазня, площею 50,4 м², висотою 3,1 м. 

• Сарай, площею 63,8 м², висотою 2,7 м. 

• Вбиральна, висотою 2,2 м. 

• Погріб, висотою 2,2 м. 

• Насосна, площею 7 м², висотою 2 м. 

• Склад, площею 9,2 м², висотою 2,3 м. 

• Інші малоцінні необоротні активи. 

Комплекс будівель та споруд побудований у 1963 році, з 2013 року не 

використовується. Фізичний стан незадовільний, будівлі потребують капітального 

ремонту, інженерні комунікації відсутні. Об'єкт знаходиться в промисловій зоні міста 

Ватутіне, має зручні під’їзні шляхи. 

 Під об'єкт приватизації виділена земельна ділянка загальною площею 0,5846 га. 

✓ Стартова ціна – 1 012 895,15 грн. 

✓ Кінцевий строк подання цінових пропозицій – до 02 березня, 22:00. 

✓ Локація – Черкаська обл., Звенигородський р-н, м. Ватутіне, провулок 

Степовий, 4а. 

Детальніше про об’єкт – https://bit.ly/3XcmP3X.  

Взяти участь в аукціоні – https://bit.ly/3junnVp. 
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