
Вінницька обл.,                           
Вінницький р-н, смт Стрижавка,               
вул. Туристична, 4 

Комплекс нежитлових будівель у смт Стрижавка загальною 
площею 6868,5 кв.м.  
 

Балансоутримувач: Департамент міжнародного співробітництва та 
регіонального розвитку Вінницької обласної державної адміністрації, 
код за ЄДРПОУ 40391900, адреса: 21100, м. Вінниця,  
вул. Хмельницьке шосе, 7, тел. (0432) 66-14-38. 
 

Опис об’єкта: об’єкт приватизації – комплекс нежитлових будівель 
загальною площею 6868,5 кв.м, до складу якого входять:  
 спальний корпус 1985 року побудови з адмінкорпусом 1987 року 

побудови літ. №2, заг.пл.3554,6 кв.м (перебуває в задовільному 
стані);  

 будиночок № 40 1988  року побудови літ. №22, заг.пл.146,0 кв.м 
(перебуває в незадовільному стані);  

 будиночок № 41 1988 року побудови літ.№21, заг.пл.139,1 кв.м 
(перебуває в незадовільному стані);  

 будиночок № 42 1989 року побудови літ.№19, заг.пл.75,6 кв.м 
(перебуває в незадовільному стані);  

 будиночок № 43 1990 року побудови літ.№20, заг.пл.157,2 кв.м 
(перебуває в незадовільному стані);  

 будиночок № 44 1991 року побудови літ.№23, заг.пл.161,4 кв.м 
(зруйнований);  

 їдальня з господарським корпусом 1974 року побудови літ.№16, 
заг.пл.1141,8 кв.м (зруйнована);  

 прохідна з терасою 1979 року побудови літ.№1, заг.пл.20,4 кв.м 
(перебуває в задовільному стані);  

 бар-сауна 1983 року побудови літ.№28, заг.пл.294,3 кв.м 
(перебуває в задовільному стані);  

 свинарники 1982 року побудови літ.№30, літ. №41, літ. №42 
заг.пл.158,0 кв.м (перебувають в незадовільному стані);  

 котельня з прибудовою 1982 року побудови літ.№35, заг.пл.358,1 
кв.м (перебуває в незадовільному стані);  

 склад 1990 року побудови літ. №33, заг.пл.206,3 кв.м (перебуває 
в незадовільному стані); 

 склад 1982 року побудови літ.№40, заг.пл.319,3 кв.м (перебуває 
в незадовільному стані);  

 столярна майстерня 1982 року побудови літ. №44, заг.пл.136,4 
кв.м (перебуває в незадовільному стані); 

 огорожа ж/б літ.48-51;  
 пожежна ємність літ.№47;  
 свердловина  літ.46-1, 150 п.м.;  
 водонапірна башта літ.№46. 

Загальна площа земельних ділянок: 

12,4432 га 

Загальна площа будівель  та  споруд: 

6868,5 кв. м. 

26.07.2021  

Комплекс нежитлових 
будівель у смт Стрижавка 
загальною площею  
6868,5 кв. м 

Загальні характеристики 

Вид майна: окреме майно 



https://bit.ly/2WqUOfH 

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 

 без умов. 
 

Огляд об'єкта приватизації:  у робочі дні з 9-00 до 14-00 за місцем 
розташування об’єкта: Вінницька обл., Вінницький р-н,  
смт Стрижавка, вул. Туристична, 4.  
 

Контактна особа: 
 від балансоутримувача: заступник начальника управління-

начальник відділу майнових питань та моніторингу публічних 
закупівель Департаменту міжнародного співробітництва та 
регіонального розвитку Вінницької обласної державної 
адміністрації Поник Євгенія Анатоліївна, тел. (0432) 66-16-52; 

 від РВ ФДМУ: головний спеціаліст відділу приватизації 
державного майна Управління приватизації, управління 
державним майном та корпоративними правами держави РВ 
ФДМУ по Вінницькій та Хмельницькій областях Євсеєнко 
Тетяна Борисівна. 

 

Організатор аукціону: РВ ФДМУ по Вінницькій та Хмельницькій 
областях; адреса: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10;  
e-mail vinnytsia@spfu.gov.ua;   
адреса веб-сайту http://www.spfu.gov.ua/. 
 

Телефон для довідок (0432) 67-27-46, е-mail: vinnytsia@spfu.gov.ua. 

Відомості  про об’єкт (нерухоме майно): об’єкт включає 18 
зареєстрованих одиниць будівель та споруд (спальний корпус, 
будиночки, Їдальня з господарським корпусом, прохідна, бар-сауна, 
свинарники, котельня, склади, столярна майстерня тощо) загальною 
площею 6868,5 кв. м., розташованих за адресою: Вінницька обл., 
Вінницький р-н, смт Стрижавка, вул. Туристична, 4. 
Функціональне використання: 1220.1 Будівлі органів державного та 
місцевого управління. 
Підстава виникнення права власності: Витяг з Державного реєстру 
речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 
26.09.2018 № 139195952, Розпорядження КМУ від 10.05.2018 № 296-р, 
розпорядження Вінницької ОДА від 24.07.2018 № 581, акт приймання-
передачі від 20.08.2018 № 01.01-18/1019 
Форма власності та власник: Державна, Вінницька обласна державна 
адміністрація, код за ЄДРПОУ 40391900 
 

Відомості про земельні ділянки, розташовані за адресою:  
Вінницька обл., Вінницький р-н, смт Стрижавка, вул. Туристична,4: 
 
 
 

 

 

 

 

 

Умови приватизації: 

Назва Площа 
земель-

ної 
ділянки 

(га) 

Кадаст-
ровий 
номер 

Цільове призначення 
земельної ділянки 

Форма власності, підстава 
на право користування 
земельною ділянкою, 

інформація про 
обтяження 

Зе
м

ел
ьн

а 
 

д
іл

ян
ка

 1.8150 052065
5900:0
2:010:0
284 

07.01 для будівництва 
та обслуговування 
об’єктів рекреаційного 
призначення 

Приватна, ДКП від 
10.07.2020  № 1563, ТОВ 
«Земельний експертний 
центр» 

Зе
м

ел
ьн

а 
 

д
іл

ян
ка

  10.6282 052065
5900:0
2:010:0
283 

07.01 для будівництва 
та обслуговування 
об’єктів рекреаційного 
призначення 

Приватна, ДКП від 
10.07.2020  № 1562, ТОВ 
«Земельний експертний 
центр» 
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