18.02.2021

Комплекс будівель та споруд
загальною площею забудови
1022 кв. м. у складі:
господарський корпус літ. А-2,
теплиці літ. Б-1, Б1-1, Б2-1,
сарай (тимчасовий) літ. В,
парники літ. Г, Д, навіс літ. Е,
огорожа № 1-10, мостіння І
Вид майна: комплекс будівель та
споруд

м. Дніпро,
пров. Ялицевий, 7-Б.

Загальна площа земельних ділянок:

0,4944 га
Загальна площа будівель та споруд:

1022 кв. м.

Загальні характеристики
Об’єкт являє собою комплекс будівель та споруд, до
якого входять:
 двоповерхова будівля з підвалом загальною площею
478,4 кв. м., рік побудови - 1949. Фундамент бетонний,
цегляні стіни, залізобетонні перекриття. Підведено
елктро- та водопостачання, каналізація;
 теплиця загальною площею 534,3 кв. м.,
рік побудови - 1947. Фундамент бетонний, цегляні стіни,
скляна покрівля, металеві перекриття, підлога
залізобетонна плитка;
 два парника загальною площею 203,8 кв. м.,
рік побудови - 1949. Цоколь цегляний, металевий каркас,
дерев’яні перекриття;
 сарай тимчасовий без фундаменту, стіни – дерев’яна
дошка, шиферна покрівля, дерев’яні перекриття та
підлога.
Територія комплексу має огорожу та асфальтоване
мостіння.
Балансоутримувач: ДП «Виробниче об’єднання
Південний машинобудівний завод імені О. М. Макарова»
(код ЄДРПОУ 14308368), яке знаходиться за адресою:
49008, м. Дніпро, вул. Криворізька, 1, контактний телефон
(0562) 34-39-04.
Інформація про земельну ділянку: земельна ділянка
(кадастровий номер 1210100000:07:224:0013) площею
0,4944 га, на якій розташований комплекс будівель та
споруд, знаходиться у користуванні ДП «Виробниче
об’єднання Південний машинобудівний завод імені О. М.
Макарова» на підставі договору оренди землі від
23.07.2010 з Дніпропетровською міською радою
(термін дії договору скінчився 15.10.2020).
Вид користування земельної ділянки: по фактичному
розміщенню будівель та споруд дільниці зеленого
господарства. Обтяжень на земельну ділянку немає.
Інформація про договори оренди, укладені щодо
об’єкта: договори відсутні.

Умови приватизації:
-без умов.

Оглянути об’єкт приватизації можна в робочі дні з 9-00
до 16-00 за попередньою домовленістю за місцем
розташування об’єкта:
м. Дніпро, пров. Ялицевий, 7-Б.
Організатор аукціону:
Регіональне відділення ФДМУ по Дніпропетровській,
Запорізькій та Кіровоградській областях.
 адреса: м. Дніпро, вул. Центральна, 6, к. 36;
 режим роботи: з 9.00 до 18.00, п’ятниця – з 9.00 до
16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45;
 адреса веб-сайту: www.spfu.gov.ua;
 телефон для довідок: (056) 744-11-41.
Контактна особа організатора аукціону, яка є
відповідальною за забезпечення можливості огляду
об’єкта:
 Олійник Наталія Георгіївна, тел. (056) 744-11-41,
адреса електронної пошти: reform_12@spfu.gov.ua.

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

Детальна інформація
про об'єкт:
https://bit.ly/3pAZt7j

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.

