
Адмінбудинок з підвалом, А, загальною площею 700,5 кв. м.; ганок І, ІІ; 
вимощення, ІІІ.  
Балансоутримувач: Головне управління статистики у Черкаській області 
(код за ЄДРПОУ 02357999), місцезнаходження: 18001, м. Черкаси, вул. 
Остафія Дашковича, 39. Контактна особа: начальник відділу 
господарського обслуговування та експлуатації будівель і споруд Теслюк 
Микола Володимирович, тел. (0472) 36-16-75, 33-89-75, е-
mail: ustat@ck.ukrstat.gov.ua. 
Опис об’єкта: двоповерхова цегляна адміністративна будівля з підвалом 
загальною площею 700,5 кв. м.; ганок І, ІІ; вимощення, ІІІ, рік побудови − 
1981, розташована в центральній частині міста. Фундамент − бетонні 
блоки; стіни та перегородки − цегляні, облицьовані плиткою, 
перекриття  – залізобетонні плити,  дах і покрівля  – азбестоцементні 
листи (реконструкція 2012 року), підлога – цементна, лінолеум; 
міжкімнатні двері – дерев’яні, вхідні − металеві; вікна – дерев’яні, 
внутрішнє опорядження – фарба, шпалери; зовнішнє опорядження − 
плитка.  Інженерні комунікації діючі: централізоване опалення, 
водопостачання, електропостачання; водовідведення автономне 
(вигрібна яма). Прилегла територія упорядкована, під’їзд до будівлі 
зручний. Фізичний знос – 30%, технічний стан задовільний. Приміщення 
в будівлі перебувають в оренді. 
Відомості  про об’єкт (нерухоме майно), розташований за адресою: 
Черкаська обл., Жашківський р-н, м. Жашків, вул. Миру, 2: 
 
 
 
 
 
 

 
 
Функціональне використання: 122 Будівлі офісні. 
Відомості  про земельну ділянку, розташовану за адресою:  
Черкаська обл., Жашківський р-н, м. Жашків, вул. Миру, 2: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
* Земельна ділянка виділена під об’єкт приватизації. 

28.07.2021  

Адмінбудинок з підвалом, А, 
загальною площею 700,5 кв.м; 
ґанок І, ІІ; вимощеня, ІІІ  

Вид майна: окреме майно 

Черкаська обл.,                         
Жашківський р-н, м. Жашків,                
вул. Миру, 2 Загальні характеристики 

Загальна площа земельних ділянок: 

0,0913 га 
Загальна площа будівель та споруд: 

700,5 кв. м. 
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 Витяг з Державного 
реєстру речових прав на 
нерухоме  майно про 
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Для 
будівництва 
та обслугову-
вання 
будівель 
органів 
державної 
влади та 
місцевого 
самовряду-
вання 

Державна, надана у постійне 
користування Головному 
управлінню статистики у 
Черкаській області, згідно з 
Державним актом на право 
постійного користування 
земельною ділянкою серія ЯЯ № 
348417 від 06.04.2007, виданого на 
підставі Рішення Жашківської 
міської ради від 22.12.2006 №8-
22/V. Обмеження та обтяження 
відсутні. 
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https://bit.ly/3tChRjb 

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 

Об’єкти передані в оренду станом на 01 липня 2021 року*:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* - цільове призначення оренди – 0 Розміщення бюджетних організацій , які 
утримуються за рахунок Державного бюджету України, яким було 
встановлено розмір річної орендної плати 1 грн. 
 

Умови приватизації: 

 - покупець зобов’язаний компенсувати (відшкодувати) 
Регіональному відділенню Фонду державного майна України 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 з моменту 
нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу, в сумі 2 299,00 
грн. (дві тисячі двісті дев’яносто дев’ять гривень 00 копійок). 

 

Час і місце проведення огляду об’єкта: в робочі дні за місцем його 
розташування, звернувшись до Управління забезпечення реалізації 
повноважень у Черкаській області Регіонального відділення Фонду 
державного майна України 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;  
 адреса електронної пошти: zozulja_71@spfu.gov.ua;  
 телефон для довідок: (0472) 37-26-61. 
 
Організатор аукціону: 
 Регіональне відділення Фонду державного майна України по 

Київській, Черкаській та Чернігівській областях;  
 юридична адреса: 03039, м. Київ, просп. Голосіївський, 50; 

телефон для довідок (0472) 37-26-61;  
 веб-сайт: https://www.spfu.gov.ua/ua/regions/kievobl/html.  

Орендар Назва об’єкта 
оренди 

Орендо- 
вана 

площа 
(кв.м.) 

Реквізити 
договору 
оренди та 

термін його дії 

Орендна 
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ПДВ 

Державна установа 
«Центр пробації» 

Частина 
адміністративної 
будівлі 

72,84 № 1899  
13.11.2018,  

діє до 12.10.2021 

0,55 грн. за 
рік 

Управління 
виконавчої дирекції 
Фонду соціального 
страхування України 
у Черкаській області 

Частина 
адміністративної 
будівлі 

68 № 232  
15.04.2005  

(зі змінами),  
діє до 14.11.2021 

0,57 грн. за 
рік 

Управління 
Державної 
міграційної служби 
України в Черкаській 
області 

Частина 
адміністративної 
будівлі 

144,26 № 1910  
22.12.2018  

діє до 20.12.2021 

0,55 грн. за 
рік 
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