
Запорізька обл.,                
Вільнянський р-н, с. Дніпровка, 
вул.  Паторжинського, 76 

Окреме майно у складі: будівля клубу літ. А, інв. № 10002, 
площею 246,3 кв. м. 
 

Балансоутримувач:  ТОВ «Агрофірма «Жовтневий»,                    
код за ЄДРПОУ 00849103. 
Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: 
70014, Запорізька обл., Вільнянський р-н, с. Дніпровка,          
вул. Паторжинського, 40, тел. 066-99-55-124. 
 

Відомості про будівлю: нерухоме майно розташоване на 
центральній вулиці с. Дніпровка Вільнянського району в 
центральній зоні села. Навколишня територія впорядкована. 
Під’їзні і внутрішні дворові шляхи мають  тверде покриття. В 
найближчому оточенні знаходиться житлова приватна 
забудова.  
Будівля клубу літ. А – одноповерхова з ганком, цегляна. 
Будівля має три окремих входи. Один - зі сторони 
центрального фасаду, два входи в допоміжне приміщення 
(гараж) зорієнтовані зі сторони центрального та бокового 
фасадів, облаштовані у вигляді металевих дверей і воріт із 
можливістю в’їзду автотранспорту.  
Інженерні мережі в будівлі відсутні. Знос складає 40%. Рік 
побудови - 1940. 
 

Відомості  про об’єкт (нерухоме майно), розташований за 
адресою: Запорізька обл., Вільнянський р-н, с. Дніпровка, 
вул.  Паторжинського, 76: 
 
 
 
 
 
 

 
Функціональне використання: будівля для публічних виступів.  
 

Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка під 
об’єктом приватизації не сформована, кадастровий номер не 
присвоєно. 
 

Інформація про договори оренди: договори оренди на об’єкт 
приватизації або його частини відсутні. 

Загальна площа земельних ділянок: 

не сформована 
Загальна площа будівель  та  споруд: 

246,3 кв. м. 

21.05.2021  

Будівля клубу літ. А, інв. № 
10002, площею 246,3 кв. м.  

Загальні характеристики 

Вид майна: окреме майно 

Назва Загальна 
площа  
(м. кв) 

Реєстра-
ційний 
номер 

Підстава виникнення 
права власності 

Форма власності та 
власник 

будівля 
клубу 
літ. А, 
інв. № 
10002 

246,3 
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 витяг з Державного 
реєстру речових прав на 
нерухоме майно про 
реєстрацію права 
власності, індексний 
номер витягу 125025906 
виданий 23.05.2018 

державна; 
Держава Україна в 
особі 
Регіонального 
відділення ФДМУ 
по Запорізькій 
області 



https://bit.ly/3u8t5vp 

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 відшкодувати Регіональному 
відділенню Фонду державного майна України по 
Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях 
витрати на проведення оцінки об’єкта у розмірі 4 000,00 грн., 
без урахування ПДВ, протягом 30 днів з дня нотаріального 
посвідчення договору купівлі-продажу. 
 

Огляд об'єкта приватизації: у робочі дні з 9-00 до 15-00        
за місцем його розташування за адресою:  
 
Запорізька обл., Вільнянський р-н, с. Дніпровка, 
вул.  Паторжинського, 76. 
 
Контактна особа, відповідальна за забезпечення 
можливості огляду об’єкта:  
 Шерстюк Юлія Миколаївна;  
 тел.: (061) 226-07-75;  
 E-mail: reform4_23@spfu.gov.ua, 
yuliia.sherstiuk@spfu.gov.ua. 
 
Організатор аукціону:  
 Регіональне відділення Фонду державного майна України 
Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях;  
 49000, м. Дніпро, вул. Центральна, буд. 6;  
 тел. (061) 226-07-75;  
 веб-сайт організатора аукціону – http://www.spfu.gov.ua. 
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