24.12.2020

Нежитлова будівля під літ.
«А-2» загальною площею
440,3 кв. м

Вид майна: окреме майно

Харківська обл.,
м. Первомайський,
вул. Соборна, 7

Загальна площа земельних ділянок:

0,3364 га
Загальна площа будівель та споруд:

440,3 кв. м.
Балансоутримувач:
Головне управління статистики у
Харківській області, код за ЄДРПОУ
02362629
м. Харків, вул. Маршала Бажанова, 28, тел.
(057)706-26-16

Загальні характеристики
Об’єктом приватизації є нежитлова будівля під літ. «А-2»
загальною площею 440,3 кв.м з прибудовою А`-1, які
мають окремі входи.
Роки побудови:
- будівлі – 1960,
- прибудови - 1983.
Фундамент – бетонний, стрічковий, стіни – цегляні,
перекриття – залізобетонні.
В будівлі передбачені, але підключені опалення,
енергопостачання, водовідведення.
Загальний технічний стан будівлі визначається як
незадовільний, знос – 52%.
До складу об’єкта входять ґрати у кількості 8 одиниць та
металеві двері у кількості 3 одиниць, які обліковуються
окремо.
Технічний стан ґрат та металевих дверей – добрий.
Нежитлова будівля раніше використовувався Головним
управлінням статистики у Харківській області як
адміністративна будівля.
Інформація про державну реєстрацію: витяг з
Державного реєстру речових прав на нерухоме майно
про реєстрацію права власності (індексний номер витягу:
151650260 від 29.12.2018) реєстраційний номер об’єкта
нерухомого майна: 1735777763115, дата реєстрації:
27.12.2018.
Функціональне використання об’єкта:
балансоутримувачем не використовується.
Інформація про договори оренди, укладені щодо
об’єкта або його частини: інформація відсутня.
Земельні ділянки

Розмір

Кадастровий номер

Під будівлею

0,0756 га

6311500000:02:001:0156.

Умови приватизації
• сплатити послуги суб’єкта оціночної діяльності за
проведення незалежної оцінки в сумі 4 950 грн.
протягом 30 днів з моменту нотаріального
посвідчення договору купівлі-продажу об’єкта.

Оглянути об’єкт можна у робочі дні за місцем його
розташування з 9-00 до 16-00 за попередньою
домовленістю.
Контактна особа: Шпортак Н.Ю., тел. (057) 700-7560, адреса електронної пошти: kharkiv@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/3nLxJwY

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.

