
Черкаська обл.,                               
Черкаський (Канівський) р-н,                       
с. Поташня, вул. Гавриленка, 52 

Адмінбудівля з верандою та двома ганками, А, а, 
загальною площею 182,5 кв. м; погріб, Б; убиральня, В. 
 

Балансоутримувач: Канівська районна державна лікарня 
ветеринарної медицини (код за ЄДРПОУ 00709313), 
адреса: 19000, Черкаська обл., м. Канів, вул. Енергетиків, 
259, тел. (04736) 3-08-96. 
 

Опис: об’єкт приватизації розташований в серединній 
зоні с. Поташня, що підпорядковане Степанецькій 
сільській громаді.  
Об’єкт приватизації  включає:  
 адмінбудівля з верандою та двома ганками, А, а, 

загальною площею 182,5 кв. м, рік побудови 1950: 
фундамент - цегляний, стіни - дерев’яні з 
облицюванням цеглою; перегородки - дерев’яні, 
поштукатурені; перекриття - дерев'яні, по балкам 
підшито дошками, поштукатурено; підлога - дошки по 
лагам; покрівля - брус, шифер. Частина вікон відсутні, 
стеля протікає, на стінах помітні тріщини, зовнішнє та 
внутрішнє облицювання обсипається. Фізичний стан 
незадовільний; інженерні комунікації не діючі; 

 погріб, Б, рік побудови 1950, площа основи - 21,8 кв. 
м.: фундамент - земля, стіни - цегла, перекриття - 
цегла. Фізичний стан незадовільний; інженерні 
комунікації не діючі; 

 убиральня, В, рік побудови 1950, площа основи - 1,2 
кв. м.: фундамент - вигрібна яма, стіни - дошки, 
перекриття - шифер. Фізичний стан незадовільний. 

Об’єкт з 2009 року не використовується.  
 

Земельна ділянка під об’єкт приватизації окремо не 
виділена. 
 

Договори оренди щодо об’єкта приватизації або його 
частини станом на 01.11.2022 відсутні. 

Загальна площа земельних ділянок: 

не виділена 

Загальна площа основи: 

182,5 кв. м. 

07.11.2022  

Адмінбудівля з верандою 
та двома ганками, А, а, 
загальною площею          
182,5 кв. м; погріб, Б; 
убиральня, В 

Загальні характеристики 

Вид майна: окреме майно 



https://bit.ly/3O0SPW8 

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 

Відомості  про об’єкт (нерухоме майно), розташований 
за адресою: *19052, Черкаська обл., Черкаський 
(Канівський) р-н, с. Поташня, вул. Гавриленка, 52: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

*Відповідно до постанови Верховної Ради України від 17 липня 2020 року № 807-ІХ 
«Про утворення та ліквідацію районів» утворено у Черкаській області Черкаський 
район, до складу якого увійшла Канівська міська територіальна громада. 

Функціональне використання: 12. Будівлі нежитлові. 
 

Умови продажу:  
 без умов. 
 

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні  
за місцем його розташування з 9:00 до 16:00,  
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) 37-29-21. 
 

Контактна особа від балансоутримувача: Соловей Ганна 
Володимирівна, начальник Канівської районної 
державної лікарні ветеринарної медицини,  
телефон: (099) 097-77-37, e-mail: vetmed_kaniv@ukr.net. 
 

Організатор аукціону: РВ ФДМУ по Київській, 
Черкаській та Чернігівській областях, адреса: 03039,  
м. Київ, просп. Голосіївський, 50, адреса вебсайта: 
https://www.spfu.gov.ua/ua/regions/kievobl/html. 
 

Представник організатора аукціону: Управління 
забезпечення реалізації повноважень у Черкаській 
області РВ ФДМУ по Київській, Черкаській та 
Чернігівській областях, адреса: 18000, м. Черкаси, бульв. 
Шевченка, 205, тел. (0472) 37-29-21. Час роботи 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) 37-29-21, e-mail:  zozulja_71@spfu.gov.ua. 
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Інформація з Державного реєстру 
речових прав на нерухоме майно та 
Реєстру прав власності на нерухоме 
майно, Державного реєстру Іпотек, 
Єдиного реєстру заборон відчуження 
об’єктів нерухомого майна щодо 
об’єкта нерухомого майна  
від 18.10.2021, номер 279736418. 
Свідоцтво про право власності на 
нерухоме майно від 08.05.2012,  
серія САС № 121546. Витяг про 
державну реєстрацію прав  
від 22.11.2012, номер 36372944 

Державна, 
Канівська 
районна 
державна 
лікарня 
ветери-
нарної 
медицини, 
(код за 
ЄДРПОУ 
00709313) 
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