
Черкаська обл, Черкаський р-н, 
с. Таганча, вул. Шпака, 88/3

Окреме майно - гараж, 1А, площею 573,6 кв. м; господарська
будівля, Б; убиральня, Г; огорожа, 1; ворота з хвірткою, 2; 
вимощення, І.

Балансоутримувач: Державна установа «Відділення біотехніч-
них проблем діагностики Інституту проблем кріобіології і 
кріомедицини Національної академії наук України» 
(код за ЄДРПОУ 21519404), адреса: 03028, м. Київ, проспект 
Науки, 42/1, тел. (044) 525-51-56, 525-52-42, 525-64-47.

Опис: до складу об’єкта приватизації входять:
 гараж (літ. 1А), площа 573,6 кв.м; висота 3,60 м., зовнішні 

розміри 52,30*12,44. Фундамент – бутовий, бетонний, 
підлога – бетон; стіни – цегла, обкладена плиткою; 
перегородки – цегла; перекриття – залізобетонні плити; 
покрівля – сумісна; прорізи – одинарні. Будівля гаражу має 
13 входів та 3 оглядові ями. Фізичний стан незадовільний, 
потребує ремонту, дах протікає;

 господарська будівля (літ. Б), площа основи 80,0 кв.м; 
висота 2,80 м. Фундамент – цегла, стіни – цегла, 
перегородки – цегла; перекриття – дерев’яні; підлога –
глина, покрівля – шифер. Фізичний стан незадовільний, 
потребує капітального ремонту, дах протікає;

 убиральня (літ. Г), площа основи 4,9 кв.м.; висота 2,20 м.
Фундамент – копаний котлован, стіни – цегла, покрівля –
шифер, підлога – бетон. Фізичний стан незадовільний, 
потребує капітального ремонту;

 огорожа, 1 – сітка металева;
 ворота з хвірткою, 2 – металеві;
 вимощення, І – асфальтобетон.
Рік побудови будівель та споруд − 1988. Обʼєкт приватизації з 
2020 року не використовується. Газопостачання, водопоста-
чання, водовідведення відсутнє, електропостачання 
відключене. Територія навколо об’єкта огороджена, але не 
упоряджена. Об'єкт знаходиться на відстані 400 м від центру 
с. Таганча, під’їздні шляхи зручні. 

Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка під об’єкт 
приватизації окремо не виділена. 

Договори оренди щодо об’єкта або його частин станом на 
01.03.2023 відсутні.

Загальна площа земельних ділянок:

не виділена

Загальна площа будівель та споруд:

573,6 кв. м.

10.03.2023

Гараж, 1А, площею
573,6 кв. м; господарська
будівля, Б; убиральня, Г; 
огорожа, 1; ворота з 
хвірткою, 2; вимощення, І

Вид майна: окреме майно

Загальні характеристики



https://bit.ly/3YBzwWW

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, *Черкаський р-н, с. Таганча, 
вул. Шпака, 88/3:

*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: в робочі дні за 
місцем його розташування з 9:00 до 16:00, за попередньою 
домовленістю з представником організатора аукціону -
Управлінням забезпечення реалізації повноважень у 
Черкаській області РВ ФДМУ по Київській, Черкаській та 
Чернігівській областях, телефон (050) 937-29-21.
Контактна особа: від Державної установи «Відділення 
біотехнічних проблем діагностики Інституту проблем 
кріобіології і кріомедицини Національної академії наук 
України» − Зеленюк Микола Миколайович, телефон 
+38(097)543-21-57, електронна адреса: vbpd-ipkk@ukr.net.
Організатор аукціону:
 Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Київській, Черкаській та Чернігівській областях; 
 адреса: 03039, м. Київ, просп. Голосіївський, 50; 
 вебсайт: https://www.spfu.gov.ua/ua/regions/kievobl/html.
Представник організатора аукціону:
 Управління забезпечення реалізації повноважень у 

Черкаській області Регіонального відділення ФДМУ 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.

Назва Загаль-
на 

площа

Реєстра-
ційний
номер

Підстава виникнення права 
власності

Форма власності та 
власник

Гараж, 1А, 
площею 
573,6 кв.м; 
господарська 
будівля, Б; 
убиральня, Г; 
огорожа, 1; 
ворота з 
хвірткою, 2; 
вимощення, І.

573,6

кв. м

2
1

3
6

2
47

4

Свідоцтво про право 
власності на нерухоме 
майно, серія САВ 532794 
від 10.12.2007, видане 
Виконавчим комітетом 
Таганчанської сільської 
ради; Витяг про реєстра-
цію права власності на 
нерухоме майно від 
10.12.2007 № 16991466, 
виданий Канівським 
виробничим підрозділом 
Черкаського обласного 
об’єднаного бюро техніч-
ної інвентаризації

Державна, 
Державна установа 
«Відділення 
біотехнічних
проблем 
діагностики 
Інституту проблем 
кріобіології і 
кріомедицини  
Національної 
академії наук 
України» (код за 
ЄДРПОУ 21519404)
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