
Харківська обл.,                               
Зміївський р-н, м. Зміїв,                            
вул. Адміністративна, 25 

Гараж з прибудовою літ. Б загальною площею 56,1 кв.м. 
 

Балансоутримувач: Головне управління статистики  
у Харківській області (код за ЄДРПОУ 02362629).  
Адреса: м. Харків, вул. Маршала Бажанова, 28,  
тел. (057)706-26-16. 
 

Опис об’єкта: об’єкт приватизації - нежитлова будівля  гаражу  
(літ. Б) площею 44,8 кв.м та  прибудова літ. Б’ площею 11,3 
кв.м. В будівлі відключене енергопостачання, опалення та 
водовідведення немає. Технічний стан – задовільний, 
потребує ремонту. Будівля не використовується.  
 

Об’єкт розташований на центральній вулиці населеного пункту. 
Навколишня забудова в основному малоповерхова.  
Територія, на якій розташований об’єкт, без огорожі, без 
благоустрою, має вільний доступ з боку вулиці 
Адміністративна. 
 

Відомості про об’єкт (нерухоме майно), розташований за 
адресою: Харківська обл., Зміївський р-н, м. Зміїв,  
вул. Адміністративна, 25: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Функціональне призначення: 1220.1 Будівлі органів 
державного  та місцевого управління. 
 

Договори  оренди, укладені щодо об’єкта або його частини: 
відсутні. 

Загальна площа земельних ділянок: 

0,1383 га 

Загальна площа будівель  та  споруд: 

56,1 кв. м. 

28.07.2021  

Гараж з прибудовою А-2 
загальною площею  
56,1 кв. м 

Загальні характеристики 

Вид майна: окреме майно 
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Витяг з Державного реєстру 
речових прав на нерухоме 
майно про реєстрацію права 
власності від 19.02.2021 
№245193911, Витяг з Єдиного 
реєстру об’єктів державної 
власності щодо державного 
майна від 21.12.2020 №10-15-
26131, Свідоцтво про право 
власності на нерухоме майно 
від 12.03.2012. 

Державна, 
Державна 
служба 
статистики 
України 
(код за 
ЄДРПОУ 
37507880) 



https://bit.ly/3iYr9ly 

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 

 без умов. 
 

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

Харківська обл., Зміївський р-н, м. Зміїв,  
вул. Адміністративна, 25. 
 

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

Організатор аукціону:  
 Регіональне відділення Фонду державного майна України 
по Харківській області;  
 61057, Харківська область, м. Харків, майдан Театральний, 
1; 
 адреса вебсайту: www.spfu.gov.ua;  
 тел. (057) 700-75-60;  
 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. 

Відомості  про земельну ділянку, розташовану за адресою:  
Харківська обл., Зміївський р-н, м. Зміїв, вул. Адміністративна, 
земельна ділянка 25: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Умови приватизації: 

Назва Площа 
земель-

ної 
ділянки 

(га) 

Кадаст-
ровий 
номер 

Цільове 
призначення 

земельної 
ділянки 

Форма власності, підстава на 
право користування земельною 

ділянкою, інформація про 
обтяження 

Зе
м

ел
ьн

а 
 

Д
іл

ян
ка

 

0,1383  
6

3
2

1
7

10
1

00
:0

1
:0

03
:0

0
64

 Іншого 
громадського 
призначення 
(обслугову-
вання 
адміністративн
ої будівля та 
гаражу 

Державна, Державний акт на 
право постійного користування 
земельною ділянкою серія ЯЯ 
№309075 від 05.03.2007. Витяг з 
Державного реєстру прав на 
нерухоме майно про реєстрацію 
іншого речового права: 
реєстраційний номер об’єкта 
нерухомого майна (земельна 
ділянка): 1454777163217 дата 
державної реєстрації 15.12.2017 
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