
Одеська область,                               
Подільський район, с. Жеребкове, 
вул. Привокзальна, 4 

Нежитлова будівля               
(6/100 часток) 

Нежитлова будівля (частка 6/100). 
Балансоутримувач: ТОВ „Кононівський елеватор” (код за ЄДРПОУ 
32284263), адреса: м. Полтава, площа Павленківська, 24, 36014,  
телефон: (053)250-34-00. 
Опис: об’єкт приватизації – одноповерхова нежитлова будівля 
складу №16 загальною площею 1312,8 кв.м., 1967 року побудови. 
Об’єкт знаходиться на обгородженій території ТОВ „Кононівський 
елеватор”, в промисловій зоні селища, поруч з коліями проміжної 
вантажно-пасажирської залізничної станції Жеребкове Одеської 
залізниці. Об’єкт використовується балансоутримувачем у якості 
складу, перебуває в задовільному технічному стані. Інженерне 
забезпечення складу – електроосвітлення та грозозахист.  
Відомості про об’єкт (нерухоме майно), розташований за адресою: 
Одеська область, Подільський район, с. Жеребкове,  
вул. Привокзальна, 4: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Функціональне використання: 1271.3 Будівлі для зберігання зерна. 
Відомості про земельну ділянку, розташовану за адресою:  
Одеська область, Подільський район, с. Жеребкове,  
вул. Привокзальна, 4: 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Договори оренди, укладені щодо об’єкта або його частини: відсутні. 

Загальна площа земельних ділянок: 

7,1189 га 

Загальна площа будівель  та  споруд: 

1312,8 кв.м. 

25.10.2021  

Вид майна: окреме майно 

Загальні характеристики 
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9892889 

Свідоцтво про право 
власності САЕ №471548 від 
09.09.2011. Інформація з 
Державного реєстру 
речових прав на нерухоме 
майно від 09.07.2021 № 
довідки 265242166. 

Державна, Держава 
Україна в особі РВ 
ФДМУ по Одеській 
та Миколаївській 
областях  
(код за ЄДРПОУ 
43015722) 
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11.02 Для 
розміщення та 
експлуатації 
основних, 
підсобних і 
допоміжних 
будівель та 
споруд 
підприємств 
переробної, 
машинобудів-
ної та іншої 
промисловості 

Комунальна, 
власник – Жеребківська сільська 
рада (код за ЄДРПОУ 04379427).  
Згідно з відомостями з 
Державного реєстру речових 
прав на нерухоме майно 
земельна ділянка знаходиться в 
оренді у ТОВ Кононівський 
елеватор” (договір оренди від 
28.08.20003), орендодавець – 
Жеребківська сільська рада. 
Інформація про обтяження 
відсутня.   



https://bit.ly/305T0ua 

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 
- покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту 
переходу права власності на об’єкт компенсувати витрати, понесені 
Регіональним відділенням ФДМУ по Одеській та Миколаївській 
областях на оплату послуги, наданої суб’єктом оціночної діяльності, 
що був залучений для проведення оцінки об’єкта приватизації, в сумі 
7900,00 гривень, без ПДВ. 
 

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні  з 09-00 до 16-00 
години за місцем розташування об’єкта: Одеська область, 
Подільський район, с. Жеребкове, вул. Привокзальна, 4                         
за попередньою домовленістю  з організатором аукціону. 
 

Організатор аукціону:  
 Регіональне відділення Фонду державного майна України по 

Одеській та Миколаївській областях;  
 адреса: 65048,  м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, к. 1106;  
 час роботи: з 08-00 до 17-00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 8.00 

до 15.45, обідня перерва з 12.00 до 12.45;  
 адреса веб-сайту: http://www.spfu.gov.ua//. 
 

Телефони для довідок:  
 (048) 731-40-43, (048) 731-40-51;  
 адреса електронної пошти: odesa@spfu.gov.ua. 
 

Контактна особа:  
 Ланова Юлія Віталіївна;  
 тел.: (048) 731-40-43;  
 адреса електронної пошти: spfu51@gmail.com. 
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