
Харківська обл., Дворічанський р-н, 
с. Тавільжанка, вул. Перемоги, 27 а 

Нежитлова будівля (магазин) загальною площею 42,6 кв. м. 
 

Балансоутримувач: ВАТ «Куп’янський цукровий комбінат», код 
за ЄДРПОУ 00373215) – в стані припинення. 
Місцезнаходження балансоутримувача: 63702 Харківська 
обл., м. Куп’янськ, вул. Заоскольська (колишня Фрунзе), 3.  
 

Опис об’єкта:  одноповерхова окремо розташована будівля літ. 
«А» площею 42,6 кв. м. з підвалом літ. «Б» площею 9,3 кв. м., 
загальною площею 51,9 кв. м. Рік побудови 1968.  
 Будівля літ. «А»: фундамент бутобетон з цегляним 
цоколем; стіни цегляні, перегородки – дерев’яні, оштукатурені; 
покрівля шиферна двоскатна, перекриття – дерев’яні балки, 
підлога дощата, цементна.  
 Підвал літ. «Б»: стіни та перегородки – цегла, перекриття – 
з/б.  
 

Стан об’єкта – незадовільний, фізичний знос будівлі складає 
53%. Тривалий час не використовується, потребує капітального 
ремонту. 
 

Відомості  про об’єкт (нерухоме майно), розташований за 
адресою: Харківська обл., Дворічанський р-н, с. Тавільжанка, 
вул. Перемоги, 27 а: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Функціональне використання: 1230.1 Торгові центри, 
універмаги, магазини. 
 

Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка окремо не 
виділена. 
  
Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта або 
його частини: договори оренди відсутні. 

Загальна площа земельних ділянок: 

не виділена 

Загальна площа будівель  та  споруд: 

51,9 кв. м. 

 

07.05.2021  

Нежитлова будівля 
(магазин) загальною 
площею 42,6 кв. м 

Загальні характеристики 

Вид майна: окреме майно 

Назва Загаль-
на 

площа  
(м. кв) 

Реєстра-
ційний 
номер 

Підстава виникнення 
права власності 

Форма 
власності та 

власник 

Нежитлова 

будівля 

(магазин)  

42,6 - Свідоцтво про право 
власності № 37 від 
28.03.2001 видане на 
підставі рішення 
виконкому 
Тавільжанської 
сільської Ради від 
13.06.2000  № 67 

Державна, 
Держава в 
особі 
Верховної Ради 
України 



https://bit.ly/3flNebS 

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 

-Покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з дня 
укладання договору купівлі-продажу компенсувати 
Регіональному відділенню Фонду державного майна України 
по Харківській, Донецькій та Луганській областях витрати 
понесені на оплату послуг суб’єкта оціночної діяльності, 
залученого для проведення оцінки об’єкта, у розмірі 3950,00 
грн. (три тисячі дев’ятсот п’ятдесят гривень 00 копійок). 
 

Огляд об'єкта приватизації: у робочі дні з 9:00 до 16:00        
за місцезнаходженням об’єкта:  
 

Харківська обл., Дворічанський р-н, с. Тавільжанка,              
вул. Перемоги, 27 а. 
 

Організатор аукціону:  
 Регіональне відділення Фонду державного майна України 
по Харківській, Донецькій та Луганській областях;  
 61057, Харківська область, м. Харків, майдан 
Театральний,1;  
 адреса вебсайту: www.spfu.gov.ua, тел. (057) 700-03-14; 
 час роботи: з 8.00 до 17.00 (крім вихідних), у п’ятницю –    
з 8.00 до 15.45, обідня перерва з 12.00 до 12.45.  
 

Контактна особа організатора аукціону, яка є 
відповідальною за забезпечення можливості огляду 
об’єкта:  
 Невмержицька Ольга Миколаївна;  
 тел. (057) 700-75-60;  
 адреса електронної пошти: kharkiv@spfu.gov.ua. 
 
 
 

Умови приватизації: 
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