
Дніпропетровська обл.,                
смт. Царичанка,                                
вул. 14-ї Гвардійської Дивізії, 8а 

Окреме майно -  гараж шлакоблочний А-1, загальною 
площею 48,3 кв. м. 
 

Балансоутримувач: Головне управління статистики у 
Дніпропетровській області (код за ЄДРПОУ 02359946),               
яке знаходиться за адресою: 49000, Дніпропетровська обл.,             
м. Дніпро, вул. Столярова, 3. 
 
Об’єкт являє собою гараж літ. А-1, що складається з двох 
гаражів та цегляної оглядової ями, загальною площею 48,3 
кв. м.  
 
Характеристика конструктиву будівель та споруд та наявних 
комунікацій: 
 
1. Гараж літ. А-1, що складається з двох гаражів: 
 рік побудови – 1977; 
 стіни - шлакоблок; 
 підлога та фундамент – бетонні; 
 покрівля – шифер;  
 підведене електропостачання. 
2. Цегляна оглядова яма. 
 
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка у розмірі 
0.00113 га належить Головному управлінню статистики у 
Дніпропетровській області (Державний акт на право постійного 
користування земельною ділянкою серія ЯЯ №040598. 
Кадастровий номер 1225655100:03:044:0002, цільове 
призначення – для державного управління та місцевого 
самоврядування. 

Загальна площа земельних ділянок: 

0,00113 га 

Загальна площа будівель та споруд: 

48,3 кв. м. 

22.03.2021  

Гараж шлакоблочний А-1, 
загальною площею 48,3 
кв. м. 

Загальні характеристики 

Вид майна: окреме майно 



https://bit.ly/2Qs0mU6 

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: 
- без умов. 
 

Відповідальна особа за огляд об’єкту:  
Лихіна Дмитро Сергійович, тел. (056) 744-11-41,  
E-mail: privat1_12@spfu.gov.ua. 
 
Час і місце проведення огляду об’єкта:  
в робочі дні з 9.00 до 16.00 за місцем розташування 
об’єкта:  
 
Дніпропетровська обл., смт. Царичанка,                                       
вул. 14-ї Гвардійської Дивізії, 8а.  
 
Організатор аукціону: Регіональне відділення ФДМУ по 
Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях; 
адреса: м. Дніпро, вул. Центральна, 6, к. 36, з 9.00 до 18.00, 
п’ятниця – з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45, 
веб-сайт: www.spfu.gov.ua, тел. (056) 744-11-41.  
 
Контактна особа організатора аукціону:                                   
Лихіна Дмитро Сергійович, тел. (056) 744-11-41,                                                   
E-mail: privat1_12@spfu.gov.ua. 
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