24.12.2020

Частина адміністративної
будівлі площею 889,7 кв. м

Вид майна: окреме майно

Дніпропетровська обл.,
м. Кривий Ріг,
проспект Героїв-підпільників, 1а

Загальні характеристики
Об’єкт являє собою частину триповерхової
адміністративної будівлі загальною площею 889,7 кв. м,
що включає в себе:
- приміщення на першому поверсі площею 341,0 кв. м;
- приміщення на другому поверсі площею 349,2 кв. м;
- підвал площею 199,5 кв. м.
Фундамент - залізобетон, стіни - цегла, міжповерхові
перекриття - залізобетонні плити.

Загальна площа земельних ділянок:

0,3364 га

Підведені: електропостачання, водопостачання,
каналізація, водяне опалення.
Державна реєстрація права власності від 23.05.2005,
реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна 10853805.
Земельні ділянки

Розмір

Під будівлею

0,3364 га

Загальна площа будівель та споруд:

889,7 кв. м.
Балансоутримувач:
Головне управління статистики у
Дніпропетровській області (код ЄДРПОУ
02359946), яке знаходиться за адресою:
49000, м. Дніпро, вул. Столярова, 3.

Кадастровий номер
Державний акт на право
постійного користування
землею від 05.04.1993 №37.

Відомості про договори оренди, укладені
щодо об’єкта або його частини:
• Договір з ПП «Статсервіс» (14,4 кв. м) від 07.09.2015
№12/02-5836-ОД. Додаткові угоди від 01.10.2018 та
від 28.12.2018 про внесення змін до договору
оренди нерухомого майна, що належить до
державної власності від 07.09.2015 №12/02-5836ОД. Місячна орендна плата – 672,22 грн.
• Перебуває в оренді по 04.09.2021.

Оглянути об’єкт можна у робочі дні за місцем його
розташування з 9-00 до 16-00 за попередньою
домовленістю.
Контактна особа: Остащенко Ольга Сергіївна, тел.
(056) 744-11-41, privat_12@spfu.gov.ua.
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.

Контакти
Контакт-центр ФДМУ: 0-800-50-56-46
Е-пошта: privatization@spfu.gov.ua

Детальна інформація
про об'єкт:
http://bit.ly/34IVRbQ

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.

