
Харківська область,                
Золочівський р-н, с. Скорики,               
вул. Шевченка, 11а 

Будівля магазину, загальною площею 33,1 кв. м.  
 

Балансоутримувач: відсутній. 
 

Опис об’єкта: одноповерхова будівля магазину, загальною 
площею 33,1 кв.м. Рік введення в експлуатацію – 1972.  
 

Характеристика конструктиву будівлі: 
 фундамент – бетон;  
 стіни цегляні;  
 покрівля – шифер   
 перекриття дерев’яні.  
Об’єкт тривалий час не експлуатується за призначенням, 
знаходиться у незадовільному стані.  
 

Відомості про об’єкт (нерухоме майно), розташований за 
адресою: Харківська область, Золочівський р-н, с. Скорики, 
вул. Шевченка, 11а: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Функціональне призначення: 1230.1 Торгові центри, 
універмаги, магазини. 
 

Об’єкт державної власності  не увійшов до статутного капіталу 
ВАТ «Конгресівське» при приватизації. Ухвалою 
Господарського суду Харківської області від 16.08.2004 по 
справі № Б-4326/2-25 ліквідовано юридичну особу ВАТ 
«Конгресівське». Державну реєстрацію юридичної особи 
припинено, запис в Єдиному державному реєстрі юридичних 
осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 
07.02.2005 № 14591280000000077.  
 

Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка окремо не 
виділена. 
 

Договори оренди: відсутні. 
 

Загальна площа земельних ділянок: 

не виділена 

Загальна площа будівель  та  споруд: 

33,1 кв. м. 

19.07.2021  

Будівля магазину, 
загальною площею  
33,1 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 

Будівля 
магазину, 
загальною 
площею 
33,1 кв.м. 

33,1 - Свідоцтво про право 
власності від 31.03.2005, 
видане на підставі рішення 
виконкому  
Олександрівської сільскої 
ради від 31.03.2005 
№03/14. 

Державна 
Держава 
Україна. 



https://bit.ly/3hLAspA 

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 
моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-
продажу відшкодувати Регіональному відділенню Фонду 
державного майна України по Харківській області вартість 
послуг суб’єкта оціночної діяльності, залученого для 
проведення оцінки об’єкта  малої приватизації, у розмірі 
2970,00 грн. (дві тисячі дев’ятсот сімдесят гривень 00 
копійок). 
 

Огляд об'єкта приватизації: об’єкт у вільному доступі, огляд 
проводиться за місцезнаходженням об’єкта приватизації:  
 

Харківська область, Золочівський р-н, с. Скорики, 
вул. Шевченка, 11а. 
 

Контактна особа організатора аукціону, яка є 
відповідальною за забезпечення можливості огляду 
об’єкта: 
 Долотіна Т.В.;  
 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. 

Умови приватизації: 
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