
Загальні характеристики

Черкаська обл.,

м. Корсунь-Шевченківський, 

пров. Жаданенка, 4А.

Адміністративна будівля
(літ. А) загальною площею 488,5 кв.м. з 
підвалом (літ. П) загальною площею
249,5 кв.м.; ганок, І; гараж (літ. Б) 
загальною площею 47,2 кв.м

Двоповерхова цегляна адміністративна будівля з 
підвалом загальною площею 738 кв.м., рік побудови − 
1974 рік. Фізичний знос – 34%, технічний стан 
задовільний. Розташована в центральній частині міста. 

Фундамент − стрічковий, бетонний; стіни та перегородки 
− цегляні, внутрішнє опорядження – штукатурка, 
шпалери; зовнішнє опорядження − плитка, міжповерхові 
перекриття − залізобетонні панелі, підлога – дощата, 
цементна, покрівля − шифер, міжкімнатні двері –
дерев’яні, вхідні − металеві, скло; вікна – дерев’яні, 
металеві решітки. Інженерні комунікації діючі: 
центральне водопостачання, водовідведення, 
електропостачання. Опалення – автономне (газовий 
котел) не функціонує, потребує поновлення підключення 
до центрального газопостачання. 

Прилегла територія упорядкована, під’їзд до будівлі 
зручний. Приміщення в будівлі перебувають в оренді (6 
діючих договорів).

Гараж цегляний загальною площею 47,2 кв.м. на 2 бокси 
(№1 – 19,5 кв.м з оглядовою ямою, № 2 − 27,7 кв.м. з 
оглядовою ямою), рік побудови − 1971 р, розташований 
на території за адмін. будівлею. Має зручний під’їзд. 
Інженерні комунікації: діюче електропостачання. 
Фундамент − бутовий, стіни − цегляні, перегородки − 
цегляні, перекриття − залізобетонні плити; підлога –
асфальт, дах – руберойд, прорізи – ворота дерев’яні. 
Фізичний знос – 35%, технічний стан задовільний.

Право власності на об’єкт приватизації зареєстровано.

Загальна площа земельних ділянок:

0,0786 га

Загальна площа будівель та споруд:

785,2 кв. м.

23.11.2020

Вид майна: окреме майно

Земельні ділянки Розмір Кадастровий номер

Під будівлею 0,0542 га 7122510100:05:014:0023

Під гаражем 0,0244 га 7122510100:05:014:0024



https://bit.ly/2UUdWOQ

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.

Контакти Детальна інформація 
про об'єкт:Контакт-центр ФДМУ: 0-800-50-56-46

Е-пошта: privatization@spfu.gov.ua

Умови приватизації

• компенсувати РВ ФДМУ по Київській, Черкаській та 
Чернігівській областях витрати на оплату послуг 
суб’єкта оціночної діяльності за проведення 
незалежної оцінки об’єкта приватизації протягом 10 
календарних днів в сумі 1 600 грн.

Оглянути об’єкт можна у робочі дні за місцем 
його розташування.

Контактна особа: Заставенко Євдокія, 
zozulja_71@spfu.gov.ua, (0472) 37-26-61. Час 
роботи: з 8:00 до 17:00 (крім вихідних), у 
п’ятницю – з 8:00 до 15:45, обідня перерва з 
12:30 до 13:15.

mailto:privatization@spfu.gov.ua

