
Черкаська обл, Золотоніський р-н, 
с. Чехівка, провул. Приморський, 19

Окреме майно - нежитлова будівля, механічна майстерня, 
загальною площею 145,9 кв.м.

Балансоутримувач: Черкаське управління захисних масивів
дніпровських водосховищ (код за ЄДРПОУ 05510154), адреса: 
18005, м. Черкаси, вул. Надпільна, 332,  тел. (0472) 36-00-18.

Опис: об’єкт приватизації − одноповерхова будівля механічної 
майстерні (літ. А-І) загальною площею 145,9 кв.м., рік побудови 
− 1959. Стіни – цегла, перекриття – підшивка, підлога – цементна 
стяжка, дошки. Об’єкт з 2010 року не використовується, 
фізичний стан незадовільний, будівля напівзруйнована, 
інженерні комунікації відсутні. 
Розташована на низовому схилі Золотоніської захисної дамби, 
на відстані до 1 км. від південної околиці  с.Чехівка, за межами 
населеного пункту. 

Відомості про об’єкт (нерухоме майно), розташований за 
адресою: Черкаська обл, Золотоніський р-н*, с. Чехівка, 
провул. Приморський, 19:

*Відповідно до постанови Верховної Ради України від 17 липня 2020 року № 807-ІХ «Про 
утворення та ліквідацію районів» утворено у Черкаській області Золотоніський район, до 
складу якого увійшла Чорнобаївська селищна територіальна громада.
** На підставі наказу Державного агентства водних ресурсів України від 24.10.2019 № 
630 «Про перейменування Черкаського регіонального управління водних ресурсів» 
Черкаське регіональне управління водних ресурсів перейменовано на Черкаське
управління захисних масивів дніпровських водосховищ (код за ЄДРПОУ 05510154).

Функціональне використання: 12. Будівлі нежитлові.

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

Договори оренди щодо об’єкта або його частин станом на 
01.04.2023 відсутні.

Загальна площа земельних ділянок:

не виділена

Загальна площа будівель та споруд:

145,9 кв. м.

23.03.2023

Нежитлова будівля, 
механічна майстерня, 
загальною площею
145,9 кв.м.

Вид майна: окреме майно

Назва Загальна
площа
(кв. м)

Реєстра-
ційний
номер 

Підстава виникнення права 
власності

Форма 
власності та 

власник
Нежитлова 
будівля,
механічна 
майстерня, 
загальною 
площею 
145,9 кв.м.

145,9 5046047

Дублікат Свідоцтва про право 
власності на нерухоме майно, 
серія САС 749395 
від 18.10.2010, видане 
Крутьківською сільською 
радою; Витяг про державну 
реєстрацію прав від 
19.10.2010 № 27694341, 
виданий Чорнобаївським
виробничим відділком 
комунального підприємства 
«Черкаське обласне 
об’єднаного бюро технічної 
інвентаризації»

**Державна, 
Черкаське 
регіональне 
управління 
водних 
ресурсів (код 
за ЄДРПОУ 
05510154)

Загальні характеристики



https://bit.ly/3njfJyz

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 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 Черкаського управління захисних
масивів дніпровських водосховищ:
 Гончарова Любов Антонівна; 
 телефон + 380674728682; 
 електронна адреса: chruvr_gts@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 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; 
 адреси електронної пошти: zozulja_71@spfu.gov.ua, 

cherkasy@spfu.gov.ua.
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