
Черкаська обл., 
Звенигородський р-н, м. Ватутіне, 
пров. Степовий, 4а

Об’єкт приватизації – комплекс будівель та споруд.
Балансоутримувач: 4 Державний пожежно - рятувальний загін 
Головного управління Державної служби України з надзвичайних 
ситуацій у Черкаській області (код за ЄДРПОУ 38178494), 
адреса: 20202, Черкаська обл, м. Звенигородка, вул. Михайла 
Грушевського, 147, тел. (04740) 2-45-85.
Опис: до складу комплексу будівель та споруд загальною площею 
1477,0 кв.м, входять:
 адміністративна будівля з прибудовою (літ. А1, а2) площею 570,5 

кв.м., висотою 7,50 м., та ганок. Фундамент – бетонні блоки, стіни 
– цегла, покрівля – шифер, перекриття – залізобетонні плити, 
підлога – бетон;

 майстерня (літ. Б1) площею 155,8 кв.м, висотою 2,70 м., та ганок. 
Фундамент – бутовий, стіни – глиноблоки обкладені цеглою, 
покрівля – шифер, перекриття – дерев’яні, підлога – цемент;

 гараж, їдальня з прибудовою (літ. В1, в2, в3) площею 593,7 кв.м, 
висотою 5,00 м. - 5,30 м. Фундамент – бутовий, бутобетон, стіни –
цегла, покрівля – шифер, перекриття – залізобетонні плити, 
підлога – бетон;

 склад (літ. Г1) площею 26,6 кв.м., висотою 4,00 м. Фундамент –
бутовий, стіни – цегла, покрівля – шифер, перекриття –
залізобетонні плити, підлога – бетон;

 лазня (літ. Д1) площею 50,4 кв.м, висотою 3,10 м. Фундамент –
бутовий, стіни – цегла, покрівля – шифер, перекриття – дерев’яні, 
підлога – дошки;

 сарай (літ. Е1) площею 63,8 кв.м, висотою 2,70 м. Фундамент –
бутовий, стіни – цегла, покрівля – шифер, перекриття – дерев’яні;

 вбиральня (літ. Ж1), висотою 2,20 м. Фундамент – копаний 
котлован, стіни – цегла, покрівля – шифер, підлога – бетон;

 погріб (літ. З1), висотою 2,00 м. Фундамент – копаний котлован, 
стіни – шлакоблок, перекриття – залізобетонні плити;

 насосна (літ. К1) площею 7,0  кв.м., висотою 2,00 м. Фундамент –
бутовий, стіни – цегла, покрівля – шифер; 

 склад ПММ (літ. Л1) площею 9,2 кв.м., висотою 2,30 м. Фундамент 
– бутовий, стіни – цегла, покрівля – шифер; 

 вхід у шахту (літ. М1); висотою 3,00 м. Фундамент – копаний 
котлован, стіни – залізобетонні плити, перекриття – залізобетонні 
плити, підлога - бетон;

 огорожа, №1 – металева решітка;
 ворота з хвірткою, №2 – металеві. 
Рік побудови 1963. Обʼєкт приватизації з 2013 року не 
використовується, фізичний стан незадовільний, будівлі потребують 
капітального ремонту, інженерні комунікації відсутні. Об'єкт 
знаходиться в промисловій зоні міста Ватутіне, під’їздні шляхи зручні. 
Договори оренди щодо об’єкта або його частин станом на 01.02.2023 
відсутні.

Загальна площа земельних ділянок:

0,5846 га

Загальна площа будівель та споруд:

1477,0 кв. м.

02.02.2023

Комплекс будівель та 
споруд

Вид майна: окреме майно

Загальні характеристики



https://bit.ly/3RtJx6p

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: Черкаська обл., Звенигородський р-н, м. Ватутіне, 
пров. Степовий, 4а:

Функціональне використання: 12. Будівлі нежитлові.
Відомості про земельну ділянку, розташовану за адресою: 
Черкаська обл., Звенигородський р-н, м. Ватутіне, 
пров. Степовий, 4а:

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 
представником організатору аукціону − 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: Здор Анатолій Васильович − 

начальник 4 Державного пожежно - рятувального загону 
Головного управління Державної служби України з 
надзвичайних ситуацій у Черкаській області, телефон +38 (097) 
647-55-01, електронна адреса: dprz-4@ck.dsns.gov.ua.

 від організатора аукціону: Буряк Ірина Вікторівна, 
телефон (050) 937-29-21, 
адреса електронної пошти: zozulja_71@spfu.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. 
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Рішення Ватутінської міської ради від 
19.08.2004 № 20\9. Державний акт на 
право постійного користування 
земельною ділянкою серія та номер 
ЯЯ № 347974 від 19.04.2005. 
Правокористувач - Державна 
спеціалізована (воєнізована) аварійно-
рятувальна служба МНС України 
(код за ЄДРПОУ 26475829).
Обмеження та обтяження відсутні.
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20 Витяг з Державного реєстру 
речових прав на нерухоме 
майно про реєстрацію 
права власності від 
26.12.2022 № 318844142 

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