
Загальні характеристики

Черкаська область, 

Чорнобаївський р-н, 

с. Велика Бурімка, 

вул. Молодіжна, 9

Приміщення будинку
культури з підвалом

• Двоповерхова цегляна будівля, рік побудови
1985. Фундамент та міжповерхові перекриття –
залізобетонні плити, стіни - цегляні, обкладені
декоративною штукатуркою. 

• Фізичний стан будівлі не задовільний; дах
будівлі протікає, в результаті чого у 
приміщеннях підвищена вологість, обсипається
штукатурка на стінах, дерев’яна підлога в 
більшості місць зруйнована, бетонна підлога, 
внаслідок просідання фундаменту та самої
будівлі має великі тріщини, скло у деяких
вікнах відсутнє.

• Право власності на об’єкт приватизації
зареєстровано за державою, в особі
Регіонального відділення Фонду державного 
майна України по Черкаській області, 
відповідно до Витягу з Державного реєстру
речових прав на нерухоме майно від
04.12.2017, реєстраційний номер об’єкта: 
1426747371251.

Під об’єкт приватизації земельна ділянка
окремо не виділена.

Загальна площа будівель та споруд:

1791,4 кв. м.

Балансоутримувач:

Приватне акціонерне товариство
«ВЕЛИКА БУРІМКА», 

код за ЄДРПОУ 00486818.

Адреса балансоутримувача:

19940, Черкаська область,
Чорнобаївський район, с. Велика 

Бурімка, вул. Зелена, буд. 14.

23.11.2020

Вид майна: об’єкт незавершеного 
будівництва



https://bit.ly/3nVrCG4

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
• немає

Оглянути об’єкт можна у робочі дні за місцем 
його розташування, звернувшись до Управління
забезпечення реалізації повноважень у 
Черкаській області РВ ФДМУ по Київській, 
Черкаській та Чернігівській областях за адресою: 
18000 м. Черкаси, бульв. Шевченка, 205, тел. 
(0472) 37-51-10, телефон для довідок: (0472) 37-
26-61. Час роботи управління 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.

Контактна особа: Заставенко Євдокія Макарівна,  
zozulja_71@spfu.gov.ua, телефон для довідок: 
(0472) 37-26-61.

https://bit.ly/3nVrCG4
mailto:privatization@spfu.gov.ua

