
Донецька обл.,                
м. Слов’янськ,                                  
вул. Батюка, 25 

Окреме майно – гаражі. 
 
Балансоутримувач: Управління Державної казначейської 
служби України у м. Слов’янську Донецької області (код за 
ЄДРПОУ 37803368), орган управління – Державна казначейська 
служба України (код за ЄДРПОУ 37567646). 
 
Об'єкт малої приватизації являє собою одноповерхову 
цегляну будову, яка складається з чотирьох гаражів, з яких 
один гараж є приватною власністю.  
 
Загальна площа - гаражів - 106,0 кв. м., а саме:  
 гараж №1 літ. «А-1»: загальною площею 31,7 кв.м.;  
 гараж №2 літ. «Б-1» загальною площею 51,0 кв.м;  
 гараж №4 літ. «В-1» загальною площею 23,3 кв.м.  
 
Характеристика конструктиву  будівель та споруд:  
 фундамент гаражів – залізобетонний; 
 стіни – цегляні; 
 перекриття - залізобетонне;  
 підлога цементна; 
 ворота - залізні;  
 технічний стан – задовільний. 
  
 Відомості про будівлі: згідно з витягом з Державного реєстру 
речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права 
власності (індексний номер витягу: 164284233 від 19.04.2019) 
Об’єкт малої приватизації зареєстрований за Державною 
казначейською службою України, реєстраційний номер об’єкта 
нерухомого майна: 1780238014141,  дата реєстрації: 
01.03.2019. Згідно з записом про інше речове право від 
01.03.2019 №3582098 Управління державної казначейської 
служби України у м. Слов’янську наділене правом 
оперативного управління щодо зазначеного майна. 
  
 

Загальна площа земельних ділянок: 

 не виділена 

Загальна площа будівель та споруд: 

106,0 кв. м. 

 

17.03.2021  

Гаражі                                       
(м. Слов’янськ, Батюка, 25) 

Загальні характеристики 

Вид майна: окреме майно 



https://bit.ly/3qWQwpC 

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:  
Алейник Н.В. тел. (057) 700-75-60,  
E-mail: kharkiv@spfu.gov.ua.  
 
Час і місце проведення огляду об’єкта:  
в робочі дні з 9.00 до 16.00 за місцем розташування 
об’єкта:  
 
Донецька обл., м. Слов’янськ, вул. Батюка, 25. 
 
Орган приватизації та контактна особа, відповідальна за 
підготовку: Регіональне відділення Фонду державного 
майна України по Харківській, Донецькій та Луганській 
областях, 61057, Харківська область, м. Харків, майдан 
Театральний, 1; Алейник Н.В. тел. (057) 700-75-60,                  
E-mail: kharkiv@spfu.gov.ua.  
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