
Дніпропетровська обл.,                              
м. Тернівка,                                                    
вул. Харківська, 39 

Нежитлова будівля загальною площею 442 кв. м. 
 

Балансоутримувач: ПрАТ «ДТЕК Павлоградвугілля» (код за 
ЄДРПОУ 00178353), адреса: 51400, Дніпропетровська обл.,  
м. Павлоград, вул. Соборна, 76, телефон: (0562) 326 85 56. 
 

Інформація про об’єкт: об’єкт являє собою одноповерхову 
нежитлову будівлю загальною площею 442 кв. м.  
 
Характеристика конструктиву будівель та споруд: 
 рік побудови – 1957;  
 стіни будівлі виготовлені із дерев’яних щитів, 

оштукатурених всередині і обкладених силікатною цеглою 
зовні;   

 покрівля шатрова, шиферна;  
 стеля, крокви, віконні та дверні коробки виготовлені з 

дерева.  
 

Будівля не експлуатується з 1995 року. 
 
 

Відомості про об’єкт (нерухоме майно), розташований за 
адресою: Дніпропетровська обл., м. Тернівка,  
вул. Харківська, 39: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Функціональне використання: 1220.9 Будівлі для конторських 
та адміністративних цілей інші. 
 

Відомості про земельні ділянки: земельна ділянка під об’єкт 
не виділена. 
 

Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта: 
договори оренди відсутні. 

Загальна площа земельних ділянок: 

не виділена  

Загальна площа будівель та споруд: 

442 кв. м. 

22.06.2021  

Нежитлова будівля 
загальною площею  
442 кв. м. 

Загальні характеристики 

Вид майна: окреме майно 

Назва Загальна 
площа  
(м. кв) 

Реєстра-
ційний 
номер 

Підстава виникнення 
права власності 

Форма 
власності та 

власник 

Нежитлова 
будівля 

442 

1
5

5
0
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1
35

 

Витяг з Державного 
реєстру речових прав на 
нерухоме майно про 
реєстрацію права 
власності від 14.05.2018, 
індексний номер 
123686840. Свідоцтво про 
право власності на 
нерухоме майно від 
26.04.2005, серія САА 
№149002 

Держава, в 
особі 
Міністерства 
енергетики та 
вугільної 
промисловос-
ті України 
(код за  
ЄДРПОУ 
37471933) 



https://bit.ly/3zGtWY9 

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. 
 

Контактна особа організатора аукціону, яка є 
відповідальною за забезпечення можливості огляду 
об’єкта:  
 Конопля Людмила Григорівна; 
 тел. (056) 744-11-41; 
 адреса електронної пошти: dkp_12@spfu.gov.ua. 
 

Час і місце проведення огляду об’єкта:  
в робочі дні з 9.00 до 16.00 за попередньою домовленістю 
за місцем розташування об’єкта:    
 

Дніпропетровська обл., м. Тернівка,  
вул. Харківська, 39.  
 

Організатор аукціону:  
 Регіональне відділення ФДМУ по Дніпропетровській, 

Запорізькій та Кіровоградській областях;  
 адреса: м. Дніпро, вул. Центральна, 6, к. 36;  
 час роботи 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. 
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