
Запорізька обл., смт Чернігівка,           
вул. Соборна, 369 

Комплекс будівель, у складі: контора з прибудовами літ.Б, 
загальною площею 169,4 кв.м; гараж літ.Г; сарай літ.С; 
вбиральня літ.У. 
Балансоутримувач: Головне управління статистики  
у Запорізькій області (код за ЄДРПОУ 02360576). 
Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: 
69600, Запорізька обл., м. Запоріжжя, пр. Соборний, 75, 
тел.(061) 787-60-41. 
Опис об’єкта: до складу об’єкта приватизації входять: 
 Контора (літ. Б) з прибудовами (літ. б та б1): 

одноповерхова будівля, загальною площею 169,4 кв. м, 
яка має відокремлений вхід з головного фасаду 
будівлі.  Фундамент – бутовий, стіни – вапняк 
оштукатурений, підлога – дошки, покрівля – шиферна. Рік 
побудови будівлі контори (літ. Б) – 1897, рік побудови 
прибудов (літ. б та б1) – 1950. 

 Сарай (літера С): одноповерховий, окремо розташований. 
Фундамент – бутовий, стіни – черепашник оштукатурений, 
підлога – бетонна, покрівля – шиферна. Рік побудови – 
1950. 

 Гараж (літ. Г): одноповерховий, окремо розташований. 
Фундамент – бутовий, стіни – цегляні, підлога – бетонна, 
покрівля – шиферна. Рік побудови – 1950. 

 Вбиральня (літ. У): фундамент – вигріб цегляний, стіни – 
цегляні, підлога – бетонна, покрівля – шиферна. Рік 
побудови – 1950. 

Наявне електропостачання. 
Відомості  про об’єкт (нерухоме майно), розташований за 
адресою: Запорізька обл., смт. Чернігівка, вул. Соборна, 369: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Функціональне використання: будівлі органів державного та 
місцевого управління. 
Інформація про договори оренди: договори оренди на об’єкт 
приватизації або його частини відсутні. 

Загальна площа земельних ділянок: 

0,0931 га 

Загальна площа будівель  та  споруд: 

169,4 кв. м. 

 

12.07.2021  

Комплекс будівель, у складі: 
контора з прибудовами літ. Б, 
загальною площею 169,4 
кв.м; гараж літ. Г; сарай літ. С; 
вбиральня літ. У 

Загальні характеристики 

Вид майна: окреме майно 
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сарай літ.С; 
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Витяг з Державного 
реєстру речових прав 
на нерухоме майно 
про реєстрацію права 
власності , індексний 
номер витягу  
114110288 виданий 
15.02.2018 

державна; 
Державна 
служба 
статистики 
України, код 
ЄДРПОУ 
37507880 



https://bit.ly/2SXW2NE 

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 відшкодувати Регіональному 
відділенню Фонду державного майна України по 
Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях 
витрати на проведення оцінки об’єкта у розмірі 4 400,00 грн., 
без урахування ПДВ, протягом 30 календарних днів з дня 
укладання договору купівлі-продажу. 
 

Огляд об'єкта приватизації: у робочі дні з 09:00 до 15:00        
за місцезнаходженням об’єкта:  
 

Запорізька обл., смт. Чернігівка, вул. Соборна, 369. 
 

Контактна особа, відповідальна за забезпечення 
можливості огляду об’єкта:  
 Мачигова Вікторія Вікторівна;  
 телефон: (061) 226 07 75;  
 e-mail: reform3_23@spfu.gov.ua, machyhova@spfu.gov.ua. 
 
Організатор аукціону: 
 Регіональне відділення Фонду державного майна України 
по 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. 

Умови приватизації: 

Відомості  про земельну ділянку, розташовану за адресою: 
Запорізька обл., смт. Чернігівка, вул. Соборна, 369: 
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для 
будівництва 
та 
обслугову-
вання 
будівель 
органів 
державної 
влади та 
місцевого 
самовряду-
вання 

Державна, 
Державний Акт на право постійного 
користування земельною ділянкою 
серія ЯЯ  
№ 111731 виданий 12.06.2012, 
видавник: відділ Держкомзему у 
Чернігівському р-ні Запорізької 
області, витяг з Державного реєстру 
речових прав на нерухоме майно 
про реєстрацію іншого речового 
права , індексний № витягу 
118620832 від 27.03.2018, 
інформація про обтяження 
земельної ділянки відсутня 
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