
Одеська область, Березівський 
район*(колишній Ширяївський район), 
смт Ширяєве, вул. Грушевського, 117

Балансоутримувач: Одеський обласний центр зайнятості (код за 
ЄДРПОУ 03491435), адреса: 65007, м. Одеса, вул. Адмірала 
Лазарєва, 10, телефон: (048) 705-12-71.
Опис: нежитлова (адміністративна) будівля, яка розташована на 
центральній вулиці смт Ширяєве.
Об’єкт перебуває у задовільному технічному стані. Наявне 
електро- і теплопостачання

Відомості про об’єкт (нерухоме майно), розташований за 
адресою: Одеська область, Березівський район*
(колишній Ширяївський район), смт  Ширяєве,
вул. Грушевського, 117

Функціональне використання: 
 1220.1 Для розміщення бюджетних організацій та офісних 

приміщень.

Станом на 01.11.2022 договори оренди, укладені щодо об’єкта 
або його частини, відсутні.

Загальна площа земельних 
ділянок:
0,0216 га

Загальна площа будівель та
споруд:

102,8 кв. м.

29.11.2022

Нежитлова будівля літ. А 
загальною площею 102,8 кв. 
м з гаражем (Б) та огорожею
(№ 1)

Загальні характеристики

Вид майна: окреме майно

Назва Загальна
площа 
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права 
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власник

Нежитлова  
будівля літ. А 
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площею 102,8 
кв. м .
з гаражем (Б) 
та огорожею 
(№1)
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Витяг з 
Державного 
реєстру 
речових 
прав на 
нерухоме 
майно про 
реєстрацію 
права 
власності 
індексний 
номер 
310888544 
від 
27.09.2022, 
номер 
запису 
№47973965 
від 
21.09.2022

Державна, 
Міністерство 
економіки  
України
(код за 
ЄДРПОУ 
37508596)



Відомості про земельну ділянку, розташовану за адресою: 
Одеська область, Березівський район* (колишній 
Ширяївський район), смт  Ширяєве, вул. Грушевського, 117.

**Відомості про обмеження у використання земельної ділянки:
 охоронна зона навколо (вздовж) об’єкта енергетичної системи. 

Обмеження  поширюється  на 0.0107 гектарів площі земельної 
ділянки;

 зона санітарної охорони джерела об’єктів централізованого 
питного водопостачання. Обмеження поширюється на 0.0021 
гектарів площі земельної ділянки.

 без умов.

Огляд об'єкта приватизації: у робочі дні – з 9.00 до 16.00 за 
місцем розташування об’єкта за попередньою домовленістю 
з організатором аукціону за адресою: Одеська область, 
Березівський район*(колишній Ширяївський район), смт 
Ширяєве, вул. Грушевського, 117.

Найменування організатора аукціону:
 Регіональне відділення Фонду державного майна України

по Одеській та Миколаївській областях; 
 адреса: 65048, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15,

кабінет 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;
 Телефони: (048) 731-40-43, (048) 731-40-51;
 адреса електронної пошти: odesa@spfu.gov.ua;
 адреса веб - сайту  – http://www.spfu.gov.ua. 
Контактна особа:
 Ланова Юлія Віталіївна; 
 телефон для довідок: +38(095) 799 88 57;
 адреса електронної пошти: spfu51@gmail.com.

https://bit.ly/3GRuyQE

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:
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Державна власність. 
Витяг з Державного 
земельного кадастру про 
земельну ділянку від 
22.02.2021 
№НВ-5116069992021 
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