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ВИВЧАЄМО ПОПИТ 
на об’єкти приватизації

Об’єкт державної власності групи А –

окреме індивідуально визначене майно – ремонтний пункт контейнерів 
(разом із земельною ділянкою)

Місцезнаходження об’єкта: Вінницька обл., Томашпільський р-н, смт Вапнярка, вул. Енергетиків, 4. 

Балансоутримувач: Державне підприємство «Український державний центр транспортного сервісу «Ліски» 
(м. Київ, Дніпровський р-н, вул. Довбуша, 22). 

Орган управління – Міністерство інфраструктури України.

Відомості про об’єкт: об’єкт розташований на вузловій станції Вапнярка на відстані 0,3 км до центру 
селища, у зоні промислової забудови. До складу об’єкта входять будівлі та споруди площею більш як 2 100 м2 
та обладнання – 11 од.

Площа земельної ділянки – 1,5126 га. Обмеження у використанні земельної ділянки не зареєстровані. 
Категорія земель: землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення. 

Спосіб приватизації – продаж на аукціоні (разом із земельною ділянкою).

За довідками звертатися: м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, РВ ФДМУ по Вінницькій області, кімн. 27,

 (0432) 35-46-29.

Об’єкт державної власності групи А –

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ
Об’єкт незавершеного будівництва – 

майстерня обласного навчально-курсового комбінату
Місцезнаходження: Житомирська обл., Новоград-Волинський р-н, с. Сусли, вул. Радянська, 25.

Балансоутримувач: Житомирський обласний навчально-курсовий комбінат Житомирської обласної ради 
(код за ЄДРПОУ 00914444; 11708, Житомирська обл., м. Новоград-Волинський, вул. Ушакова, 4/5).

Відомості про об’єкт: будівництво здійснювалося протягом 1994 – 1996 років. Ступінь будівельної 
готовності – 81 %. 

Виробниче приміщення розміром 36 х 24 м. Зовнішні стіни майстерні зведені з глиняної та силікатної цегли 
під штукатурку. Штукатурка фасадів не виконана. По фасадах будівлі встановлені віконні та дверні блоки. 
Покрівля будівлі виконана з азбоцементних листів. По виробничому приміщенню: виконана підлога з бетону, 
встановлені залізобетонні ферми, укладені ребристі плити перекриття. У підсобних приміщеннях частково виконані штукатурні роботи. До будівлі підведені лінії 
електропостачання. Інші інженерні комунікації відсутні. 

Відомості про земельну ділянку: площа – 0,5616 га. Кадастровий номер 1824085600:01:000:0766. Категорія земель: землі промисловості, транспорту, зв’язку, 
енергетики, оборони та іншого призначення.

Об’єкт пропонується до продажу на аукціоні разом із земельною ділянкою.

-

За довідками звертатися: м. Житомир, вул. 1 Травня, 20,
РВ ФДМУ по Житомирській області.
 (0412) 42-04-18.

Об’єкт незавершеного будівництва – 

лазня на 10 місць
Місцезнаходження: Житомирська обл., Овруцький р-н, 
с. Заріччя.

Балансоутримувач: відсутній, об’єкт повернутий у державну 
власність.

Відомості про об’єкт: будівля лазні являє собою одноповерхову 
будівлю з ґанком, зовнішні стіни будівлі виконані з силікатної 
цегли. Фундамент будівлі стрічковий зі збірних залізобетонних 
блоків. Внутрішні стіни та перегородки виконані з керамічної цегли 
(частково розібрані). Покрівля лазні виконана з азбоцементних 
листів по дерев’яних елементах каркаса. Оздоблювальні роботи 
не виконувалися. Об’єкт не охороняється та не огороджений, 
не законсервований. 
Благоустрій території не 
виконаний. Будівництво 
здійснювалося 
протягом 1992 – 
1993 років. Ступінь 
будівельної готов-
ності – 35 %.

Об’єкт пропонується 
до продажу на 
аукціоні.

Об’єкт незавершеного будівництва – 

районний відділ зв’язку
Місцезнаходження: Житомирська обл., смт Брусилів, 
вул. 1 Травня, 45а.

Балансоутримувач: Департамент містобудування архітектури 
та будівництва Житомирської облдержадміністрації (м. Житомир, 
майдан ім. С. П. Корольова, 12).

Відомості про об’єкт: будівництво здійснювалося протягом 
1993 – 1998 років. Ступінь будівельної готовності – 40 %. 
До складу об’єкта входять: районний відділ зв’язку, гараж, 
дизельна, котельня.

Відомості про 
земельну ділянку: 
земельна ділянка 
окремо не виділена.

Об’єкт 
пропонується до 
продажу на аукціоні 
разом із земельною 
ділянкою.



27

Об’єкт державної власності групи Д –

незавершене будівництво житлового будинку № 1
(разом із земельною ділянкою)

Місцезнаходження об’єкта: Запорізька обл., м. Мелітополь, пров. Бадигіна, 1/1.

Відомості про об’єкт: п’ятиповерховий трисекційний 40-квартирний житловий будинок складається з 10 
однокімнатних, 10 двокімнатних, 15 трикімнатних та 5 чотирикімнатних квартир. Будівництво об’єкта велося 
у 1990-х роках. Змонтовано коробку п’яти поверхів у повному обсязі. Площа забудови будинку – 600,2 м2. 
Інженерні мережі не виконувалися, роботи з консервації об’єкта не проводилися. Балансоутримувач 
відсутній.

Відомості про земельну ділянку: розмір земельної ділянки становить 0,3667 га. Цільове призначення: 
будівництво та обслуговування багатоквартирного житлового будинку. Кадастровий номер земельній 
ділянці присвоєно.

Спосіб приватизації: продаж на аукціоні разом із земельною ділянкою.

За довідками звертатися: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, РВ ФДМУ по Запорізькій області, 3-й поверх, 
кімн. 38, 40.
 (061) 226-07-75, 226-07-76.

Об’єкт державної власності групи Д –

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ

СУМСЬКА ОБЛАСТЬ

Об’єкт державної власності групи А – 

група інвентарних об’єктів колишнього Великописарівського районного суду

Місцезнаходження об’єкта: Сумська обл., смт Велика Писарівка, вул. Грайворонська, 21.

Балансоутримувач об’єкта: Територіальне управління Державної судової адміністрації України в 
Сумській області.

Відомості про об’єкт: об’єкт розташований в центральній частині смт Велика Писарівка. До складу 
об’єкта входять: одноповерхова будівля (поділена на 12 приміщень) з підвалом та ґанками загальною 
площею 378,5 м2, гараж, убиральня, огорожа. Фундамент будівлі – бетонні блоки, стіни цегляні, 
перекриття – залізобетонні плити, покрівля – шифер, підлога бетонна, сходи цегляні. Орієнтовна площа 
земельної ділянки – 0,1 га.

Рік побудови – 1979. До 2010 року на об’єкті розміщувався Великописарівський районний суд. 
На даний час об’єкт не використовується, перебуває в задовільному стані. Для подальшої роботи 
експлуатації об’єкта необхідно проведення ремонтних робіт. Будівля обладнана електропостачанням, 
водо- та теплопостачання відсутні.

Об’єкт пропонується до продажу на аукціоні без земельної ділянки.

-

За довідками звертатися: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, РВ ФДМУ по Сумській області.
 (0542) 36-21-83.

Об’єкт державної власності групи Ж – 

база відпочинку

Місцезнаходження об’єкта: Сумська обл., Шосткинський р-н, с. Собич, урочище Малий бір, квартал № 2.

Балансоутримувач об’єкта: ВАТ «Шосткинський завод хімічних реактивів».

Відомості про об’єкт: об’єкт розташований в мальовничому лісовому масиві на відстані 30 км від м. Шостка. До складу об’єкта 
входять: літні одноповерхові каркасно-щитові будинки – 58 шт. (площа приміщень – 2 246,0 м2), їдальня – каркасно-щитова будівля 
(площа приміщень – 352,3 м2), більярдна – засклена веранда (площа приміщень –107,4 м2), приймальна відпочиваючих – каркасно-
щитова будівля (площа приміщень – 50,4 м2), складська цегляна будівля (площа приміщень – 133,2 м2), склад з погребом – цегляна 
будівля (площа приміщень – 95,8 м2). Об’єкт підключено до централізованої мережі електропостачання, водопостачання здійснюється 
від свердловини.

Земельна ділянка під зазначеним об’єктом не виділялася, орієнтована площа – 1,5 га. Землі, на яких розташований об’єкт, належать 
Шосткинському Держлісгоспу.

Об’єкт пропонується до продажу на аукціоні без земельної ділянки.


