
Державний пакет акцій ПрАТ «Черкаський завод 
телеграфної апаратури» у кількості 10 693 552 штук акцій, 
що становить  25,0091%  статутного капіталу товариства.
Розмір статутного капіталу товариства: 10 689 640  грн.
Основний вид діяльності за КВЕД: 28.29 Виробництво інших 
машин і устаткування загального призначення н.в.і.у.
Обсяг реалізації продукції (робіт, послуг): ПрАТ «Черкаський 
завод телеграфної апаратури» з 2004 року виробничу діяльність 
не здійснює. Основні фонди, обладнання та устаткування 
зношені. Станом на 30.09.2022 надає власне нерухоме майно в 
оренду. 
Відомості про об’єкти нерухомого майна: на балансі товариства 
обліковується нерухоме майно (будівлі, споруди), у складі:
1. Комплекс (м. Черкаси, вул. Гоголя, 1), реєстраційний номер 
629319971101, технічний паспорт відсутній.
2. Комплекс (м. Черкаси, вул. Одеська, 8), реєстраційний номер 
629319471101. Об’єкт перебуває в процесі поділу, інформація 
внесена до реєстру речових прав не відповідає дійсності, 
потребує виправлення. З цього об'єкта виділено об’єкти з 
реєстраційними номерами: 1805208771101 (вул. Одеська, 8/3) 
площею 1335,0 кв.м., 2341809471101 (вул. Одеська, 8/4) площею 
1330,5 кв.м., 2336397571101 (вул. Одеська, 8/10) площею 
12395,0 кв.м та  2341809471101 (вул. Одеська, 8/11) площею 
3163,7 кв.м, який відчужено 12.07.2021 року. Загалом 
обліковуються капітальні приміщення площею 35 873,09 кв.м, з 
яких 752,59 кв.м.− зруйновані; 1 055,0 кв.м. тимчасові споруди.
3. Виробничий будинок з господарськими (допоміжними) 
будівлями та спорудами, загальною площею 1335,0 кв.м
(м. Черкаси, вул. Одеська, 8/3), реєстраційний номер 
1805208771101.
4. Виробничий будинок з господарськими будівлями та 
спорудами, загальною площею 1330,5 кв.м (м. Черкаси, 
вул. Одеська, 8/4), реєстраційний номер 2341809471101. 
Площа об'єкта, вказана в реєстрі речових прав, не відповідає 
площі, вказаній в технічному паспорті внаслідок руйнування 
частини приміщення.
5. Виробничий будинок з господарськими (допоміжними) 
будівлями та спорудами, загальною площею 12 395 кв.м
(м. Черкаси, вул. Одеська, 8/10), реєстраційний номер 
2336397571101.
З 2004 року підприємство перебувало в процедурі банкрутства і 
роботи щодо обслуговування та ремонту об’єктів не 
проводились. Вся нерухомість потребує робіт з капітального 
ремонту з заміною покрівель та частковою заміною несучих та 
огороджувальних конструкцій. 

Загальна площа земельних ділянок:

19,3517 га
Загальна площа будівель та споруд:

88791,83 кв. м. 
Кількість працівників (на 30.09.2022 р.):

1 особа

23.01.2023

Відповідно до вимог статті 20 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» у випадках, передбачених законодавством про 
захист економічної конкуренції, покупець зобов’язаний отримати дозвіл Антимонопольного комітету України на безпосереднє або опосередковане
придбання у власність активів у вигляді єдиного майнового комплексу або структурного підрозділу суб’єкта господарювання (далі - дозвіл на 
концентрацію). Порядок подання та розгляду заяви про надання дозволу на концентрацію встановлюється законодавством про захист економічної
конкуренції.

18029, м. Черкаси, вул. Одеська, 8
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Загальні характеристики



Основні показники господарської діяльності:

Станом на 30.09.2022:
Прострочена кредиторська заборгованість: 11 393 990, 39 грн., у тому числі:
 за розрахунками з бюджетом – 2 775 324,79 грн.
Поточна кредиторська заборгованість 28 625,5 тис. грн., в тому числі за:
 довгостроковими зобов’язаннями – 15 539,2 тис.грн.;
 товари, роботи, послуги – 871,6 тис.грн.;
 розрахунками з бюджетом – 2 791,2 тис.грн.;
 розрахунками з оплати праці – 3,5 тис.грн.;
 інші поточні зобов’язання – 9 420,0 тис. грн. 
Відомості про земельні ділянки: 2 земельні ділянки загальною площею
19,3517 га (реальна площа не визначена – внаслідок відчуження з 2000 року
значної кількості об’єктів нерухомості та відповідної передачі земельних
ділянок у користування до третіх осіб). Правовстановлюючі документи на
земельні ділянки відсутні, відповідні документи на стадії виготовлення та
оформлення.
На балансі товариства обліковуються 14 інвентарних одиниць об’єктів
обладнання, що не підлягають приватизації. Також згідно з листом
Управління цивільного захисту Черкаської обласної державної адміністрації
від 28.12.2021 № 02/15-02-03/13121 за ПрАТ «Черкаський завод телеграфної
апаратури» обліковуються захисні споруди цивільного захисту: сховище №
88006, корпус 23 (м. Черкаси, вул. Одеська, 8); сховище № 88035 (м. Черкаси,
вул. Одеська, 8), які не підлягають приватизації.
Станом на 30.09.2022 частину нерухомого майна товариства загальною
площею 1979,05 кв. м. передано в оренду відповідно до 19 договорів
оренди. Граничний термін дії наявних договорів - до 31.12.2023р.
ПрАТ «ЧЗТА» не має шкідливого виробництва, не здійснює викиди та скиди 
забруднюючих речовин у природне навколишнє середовище, утворення та 
розміщення відходів.

https://bit.ly/3GSydMs

Інформація, опублікована у цьому матеріалі, була підготовлена Фондом державного майна (далі - Фонд) виключно для інформаційних  цілей у 
відповідності до вимог Закону України "Про доступ до публічної інформації". Фонд не несе відповідальності за рішення  покупців, потенційних
покупців або інших осіб та їх наслідки, які ґрунтуватимуться на інформації, опублікованій у цьому матеріалі.

Детальна інформація 
про об'єкт:

Контакти
Контакт-центр: 0-800-50-56-46

privatization@spfu.gov.ua

Умови продажу:

 без умов.

№ 
п/п

Показники (тис. грн.) 2019 р. 2020 р. 2021 р.
9 місяців 
2022 р.

1. Активи (форма №1, рядок 1300) 23321,8 21910,8 20683,8 20032,6

1.1 Необоротні активи 22510,1 21609,1 19803,7 19224,8

1.2 Оборотні активи 811,7 301,7 880,1 807,8

2. Пасиви 23321,8 21910,8 20683,8 20032,6

3. Доходи всього, в тому числі: 806,4 879,9 4823,0 765,8

3.1
Чистий дохід від реалізації продукції 
(товарів, робіт, послуг)

806,4 876,0 4775,9 758,7

4. Витрати всього, в тому числі: 1244,3 1806,7 3796,6 10590,5

4.1
Собівартість реалізованої продукції 
(товарів, робіт, послуг)

- - - -

4.2 Адміністративні витрати 1223,6 1782,2 2650,0 10588,0

4.4 Інші операційні витрати 4,7 24,5 182,9 2,5

4.6 Витрати з податку на прибуток - - - -

5. Чистий прибуток (збиток) +,- - 437,9 - 926,8 1026,4 - 9824,7
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