
Харківська обл., Харківський р-н,   
с. Хроли, вул. Зорянська  (колишня 
вул. Червоноармійська), 15 

Нежитлова двоповерхова окремо розташована будівля з 
вбудованими адміністративними приміщеннями літ. «А-2» 
загальною площею 692,2 кв.м. Рік побудови 1985.  
 

Елементи будівлі: 
 

Фундамент - стрічковий, залізобетонний; стіни - цегляні, 
перекриття – залізобетонне; покрівля - рулонна; підлога - 
лінолеум, плитка керамічна, плитка метласька; вікна – дерево, 
МПК, оздоблено частково металевими захисними гратами; 
двері - металеві, дерев’яні, МДФ.  
 
Історичне призначення будівлі – АТС, за призначенням 
приміщення були застосовані для розміщення обладнання, 
потужної електричної мережі, вентиляційних камер та ін. 
Сучасне можливе використання будівлі: офісне (коридорна 
система, зручне розміщення приміщень різних площ та офісних 
блоків), обладнання АТС відсутнє. Стан об’єкта задовільний, 
але потребує ремонту. Фізичний знос будівлі складає 33%.  
 

Функціональне використання об’єкта: використовується. 
 

Інформація про земельні ділянки: інформація відсутня. 
 

Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта або 
його частини:  
 договір оренди № 1498-Н від 28.03.2005р. укладений між РВ 
ФДМУ по Харківській області та ПАТ «Укртелеком» на 
державне нерухоме майно – нежитлові вбудовані приміщення, 
що розташовані на частині 1-го поверху 2-поверхової 
нежитлової будівлі, загальною площею 15,39 кв.м., з метою 
розташування обладнання АТС з наданням послуг фіксованого 
телефонного зв’язку. Термін дії договору оренди до 
27.02.2021р.; 
 договір оренди № 4877-Н від 24.03.2011р. укладений між РВ 
ФДМУ по Харківській області та АТ "УКРПОШТА" на державне 
нерухоме майно – нежитлові приміщення операційного залу 
площею 44,55 кв. м. та сортування площею 20,10 кв. м. на 
першому поверсі двоповерхового нежитлового будинку, 
загальною площею 64,65 кв. м., з метою розміщення торгівлі 
непродовольчими товарами (7 кв. м.), надання поштових 
послуг (57,65 кв. м.).  Термін дії договору оренди до 
24.11.2022р. 

Загальна площа земельних ділянок: 

відсутня 

Загальна площа будівель та споруд: 

692,2 кв. м. 
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Нежитлова будівля, АТС  
з вбудованими 
адміністративними 
приміщеннями літ. “А-2” 
загальною площею 692,2 
кв. м. 

Загальні характеристики 

Вид майна: окреме майно  



https://bit.ly/3aOZUHc 

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 приватизації: 
– покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з 
моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-
продажу відшкодувати Регіональному відділенню Фонду 
державного майна України по Харківській, Донецькій та 
Луганській областях послуги суб’єкта оціночної діяльності, 
залученого для проведення оцінки об’єкта малої 
приватизації , у розмірі 4950,00 грн. (чотири тисячі дев’ятсот 
п’ятдесят гривень 00 копійок).  
 
Оглянути об’єкт приватизації можна  у робочі дні з 9.00 до 
16.00 за місцем розташування об’єкта приватизації:  
 
Харківська обл., Харківський р-н, с. Хроли, вул. Зорянська 
(колишня вул. Червоноармійська), 15.  
 
Відповідальна особа за забезпечення можливості огляду 
об’єкта: Невмержицька Ольга Миколаївна, телефон для  
довідок: (057) 700-75-60, kharkiv@spfu.gov.ua. 
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