
Черкаська обл., Черкаський р-н, 
м. Сміла, пров. Водяного Якова, 1

Нежитлові будівлі у складі: 
 нежиле приміщення (літ. Аа-а"") площею 188 кв.м.; 
 сарай (літ. Б).
Балансоутримувач: 3 Державний пожежно - рятувальний  загін 
Головного управління Державної служби України з надзвичайних 
ситуацій у Черкаській області (код за ЄДРПОУ 39209135), 
адреса: 18030, Черкаська обл, м. Черкаси, вул. Чигиринська, 5, 
тел. (0472) 71-13-15, 71-74-40.
Опис: до складу об’єкта приватизації входять:
 одноповерхова нежитлова будівля з прибудовами (літ. Аа-а"") 

загальною площею 188,00 кв.м., у складі: гаражу з оглядовою 
ямою на 2 входи площею 108,5 кв.м. (висотою 3,90 м.) та 
прибудов загальною площею 79,5 кв.м (комори, котельні, 
приміщення вартового, їдальні, кухні та кабінетів). Рік 
побудови 1973. Фундамент – бетон; стіни – цегляні; перекриття 
– залізобетонні плити; покрівля – залізо; підлога – бетон; 
ворота – дерев’яні, внутрішнє оздоблення − часткова 
штукатурка, пофарбування стін; віконні рами - дерев’яні, двері -
дерев’яні. Фізичний стан незадовільний, потребує капітального 
ремонту. Інженерне забезпечення – електропостачання, 
водопостачання (відключене);

 сарай (літ. Б) – одноповерхова будівля (площа основи  - 17,0 
кв. м, висота 2,20 м). Рік побудови 1973. Фундамент – бетон; 
стіни – цегляні; покриття – азбесто-цементні хвилясті листи; 
підлога – бетон; внутрішнє оздоблення  − часткова штукатурка, 
пофарбування стін. Фізичний стан незадовільний, потребує 
капітального ремонту. Інженерне забезпечення – відсутнє.

Об’єкт приватизації з 2000 року не використовується. 
Прилегла територія частково упорядкована, під’їзд до будівель 
зручний.
Відомості про об’єкт (нерухоме майно), розташований за 
адресою: Черкаська обл., Черкаський р-н, м. Сміла, 
пров. Водяного Якова, 1:

Функціональне використання: 12. Будівлі нежитлові.

Загальна площа земельних ділянок:

не виділена

Загальна площа основи:

188,00 кв. м.

30.01.2023
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нежиле приміщення (літ. 
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Вид майна: окреме майно
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Витяг з Державного 
реєстру речових прав 
на нерухоме майно 
про реєстрацію права 
власності від 
19.08.2020 
№ 220800555

Державна, 
Державна 
служба України 
з надзвичайних 
ситуацій
(код за ЄДРПОУ 
38516849)



https://bit.ly/3kOQsem

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 земельну ділянку: земельна ділянка окремо під 
об’єкт приватизації не виділена. Будівлі розташовані на 
земельній ділянці площею 188,84 га, яка надана у постійне 
користування Одеській залізниці для виробничої діяльності, 
цільове призначення – землі залізничного транспорту, на 
підставі Державного акта на право постійного користування 
землею ІІ – ЧР № 001314, виданого 01.03.2002, кадастровий 
номер відсутній. 

Договори оренди щодо об’єкта або його частин станом на 
01.01.2023 відсутні.

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: (050) 937-29-21.

Контактна особа від балансоутримувача:
 Козачек Олександр Ігорович, начальник 12 Державної 

пожежно - рятувальної частини 3 Державного пожежно -
рятувального загону Головного управління Державної 
служби України з надзвичайних ситуацій у Черкаській 
області;

 телефон (063) 381-45-75; 
 електронна адреса: dprz-3@ck.dsns.gov.ua.

Організатор аукціону:
 Регіональне відділення Фонду державного майна України 

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

 адреса: 18000, м. Черкаси, бульв. Шевченка, 205; 
 телефон (050) 937-29-21; 
 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 (050) 937-29-21; 
 адреса електронної пошти: zozulja_71@spfu.gov.ua.
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