
Комплекс будівель та споруд з обладнанням. 
 

Балансоутримувач: Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка Національної 
академії наук України (код за ЄДРПОУ 03291669), адреса: 03164, м. Київ, вул. 
Генерала Наумова, 17, тел. (044) 422-96-37, тел./факс (044) 424-35-67. 
 

Опис об’єкта: комплекс будівель та споруд, 1986 року побудови, до складу 
якого входить: 19 одиниць нерухомого майна (виробничий корпус з 
зовнішнім блоком та прибудовами (літ. А-ІІ, а, а1. Б, Д), загальною площею 
2452,2 м.кв.; котельня (літ. В, в); установка мазутопостачання з ємкостями по 
10 м3 (літ. Г); погріб (літ. Е); модуль-павільйон розміром 30 х 30 м (літ. Ж); 
модуль-павільйон розміром 24 х 36 м (літ. 3); установка для обеззараження 
води (літ. К); насосна станція питної води (літ. Л); станція біологічного 
очищення води (літ. М): каналізаційно-насосна станція (літ. Н); 
трасформаторна підстанція (літ. О); прохідна (літ. П); відстійники (№6. №7); 
біологічні ставки, зливний приймальний колектор (№4); лотки і 
трубопроводи очищення (№5); огородження території: резервуар 
двухсекційний ємкістю 250 м3 (№1); двохсекційна градирня (№3); резервуар 
двухсекційний ємкістю 250 м3 (№2)); 14 одиниць обладнання, в тому числі 
інженерні мережі колишньої дослідно-екпериментальної дільниці 
«Чигирин». 
 

Комплекс будівель та споруд знаходиться на березі Кременчуцького 
водосховища біля порта «Адамівка» в адмінмежах Рацівської сільської ради 
на відстані 3 км від с. Рацеве. Основне транспорте сполучення – асфальтовані 
дороги (до м. Чигирин – 13 км, до м. Київ – 250 км, до м. Кременчуг – 100 км; 
можливе сполучення водним шляхом з порту «Адамівка»).  
 

Дільниця забезпечена електроенергією: має вбудовану у виробничий 
корпус КАТП-2/630 кВ та окремо розташовану трансформаторну підстанцію 
з кабельними та повітряними лініями 10 та 0,4 кВ. 
 

Об’єкт з 1991 року не використовується, фізичний стан незадовільний, 
будівлі та обладнання потребують капітального ремонту, територія об’єкта 
огороджена, охороняється орендарем. 
 

Відомості  про об’єкт (нерухоме майно), розташований за адресою: 
Черкаська обл., Черкаський р-н. (Чигиринський р-н), с. Рацеве,                     
вул. Портова. 13: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Функціональне використання: 1263.1 Будівлі науково-дослідних та 
проектно-вишукувальних установ. 

25.10.2021  

Комплекс будівель та 
споруд з обладнанням 

Вид майна: окреме майно 

Черкаська обл.,                                 
Черкаський р-н (Чигиринський р-н),                                       
с. Рацеве, вул. Портова, 13 Загальні характеристики 

Загальна площа земельних ділянок: 

4,6705 га 
Загальна площа будівель та споруд: 

2452,2 кв. м. 

Назва Загаль-
на 

площа  
(м. кв) 

Реєстра-
ційний 
номер 

Підстава 
виникнення права 

власності 

Форма власності та 
власник 

Комплекс 
будівель та 
споруд 3 
обладнанням 

2452,2 25541063 

Свідоцтво про право 
власності на нерухоме 
майно від 25.11.2008 
серія САВ № 609425 

Державна Інститут хімії 
поверхні ім. О.О. Чуйка 
Національної академії 
наук У країни (код за 
ЄДРПОУ 03291669) 



https://bit.ly/3ktX2Ur 

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 
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Цільове 
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земельної ділянки 

Форма власності, підстава на 
право користування 

земельною ділянкою, 
інформація про обтяження 
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розміщення та 
експлуатації 
основних, підсобних і 
допоміжних будівель 
та споруд 
підприємств 
переробної, 
машинобудівної та 
іншої промисловості 

Державна, перебуває у 
користуванні Інституту хімії 
поверхні ім. О.О.Чуйка 
Національної академії наук 
України, згідно з Державним 
актом на право постійного 
користування земельною 
ділянкою від 21.08.2009 серія ЯЯ 
№340308.  
Обмеження та обтяження відсутні. 

Відомості  про земельну ділянку, розташовану за адресою: Черкаська 
обл., Черкаський р-н. (Чигиринський р-н), с. Рацеве, вул. Портова. 13: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Об’єкти, передані в оренду станом на 01 жовтня 2021 року: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 без умов. 

 

Час і місце проведення огляду об’єкта: в робочі дні за місцем його 
розташування з 9:00 до 16:00 години  за попередньою домовленістю з 
Управлінням забезпечення реалізації повноважень у Черкаській області 
Регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській, 
Черкаській та Чернігівській областях, телефон (0472) 37-26-61. 
 

Контактна особа від балансоутримувача:  
 заступник директора з загальних питань Мельничук Василь 

Семенович;  
 телефон (044) 422-96-37;  
 електронна адреса: office@isc.gov.ua. 
 

Організатор аукціону:  
 Регіональне відділення Фонду державного майна України по 

Київській, Черкаській та Чернігівській областях;  
 адреса: 03039, м. Київ, просп. Голосіївський, 50;  
 телефон для довідок (0472) 37-26-61;  
 адреса веб-сайту: https://www.spfu.gov.ua/ua/regions/kievobl.html.  
Представник організатора аукціону:  
 Управління забезпечення реалізації повноважень у Черкаській області 

Регіонального відділення Фонду державного майна України по 
Київській, Черкаській та Чернігівській областях;  

 адреса: 18000, м. Черкаси, бульв. Шевченка, 205;  
 тел.(0472) 37-51-10. 
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:  
 Буряк Ірина Вікторівна;  
 телефон: (0472) 37-26-61; 
 адреса електронної пошти: zozulja_71@spfu.gov.ua. 

Умови приватизації: 
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Частина приміщень 2 поверху 
виробничого корпусу (літ. А) 
загальною площею 16,7 кв. м. та 
частина приміщень 1 поверху 
виробничого корпусу (літ. А) 
загальною площею 244,0 кв. м. 

260,7 

Офісні та 
виробни-
чі примі-
щення 

№ 104-А від 
01.06.2019 
діє до 
31.05.2022 

4298,88 
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