
Харківська обл.,                        
Зачепилівський р-н, смт Зачепилівка,                                       
вул. Центральна (Радянська), 21 

Нежитлова будівля літ. «А-1» загальною площею 227,2 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’єктом є нежитлова одноповерхова окремо 
розташована будівля загальною площею 227,2 кв. м.  
Рік введення в експлуатацію – 1970 (за даними бухгалтерського 
обліку). Фундамент, стіни - шлаколиті, покрівля – шифер, 
підлога, вікна та двері – дерев’яні. Водовідведення відсутнє, 
опалення та електропостачання – відключене.  
Об’єкт розташований на центральній вулиці населеного пункту, 
зі зручною транспортною розв’язкою та наявністю місць для 
паркування. Навколишня забудова в основному 
малоповерхова житлова. Будівля не використовується за 
призначенням тривалий час.  
Територія, на якій розташований об’єкт, без огороди, без 
благоустрою, має вільний доступ з боку вулиці Центральна. 
 

Відомості про об’єкт (нерухоме майно), розташований за 
адресою: Харківська обл., Зачепилівський р-н,  
смт Зачепилівка, вул. Центральна (Радянська), 21: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Функціональне призначення: 1220.1 Будівлі органів 
державного  та місцевого управління. 
 
Договори оренди щодо об’єкта: відсутні. 

Загальна площа земельних ділянок: 

0,1828 га 

Загальна площа будівель  та  споруд: 

227,2 кв. м. 

16.07.2021  

Нежитлова будівля літ. «А-1» 
загальною площею  
227,2 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 
17.08.2018 № 134778378; 
рішення органу місцевого 
самоврядування від 
02.02.2016 №70,  
Свідоцтво про право 
власності на нерухоме 
майно від 05.09.2011, серія 
САЕ №010964. 

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



https://bit.ly/3xRLgI7 

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 послуги 
суб’єкта оціночної діяльності, залученого для проведення 
оцінки об’єкта малої приватизації, у розмірі 4000,00 грн. 
(чотири тисячі гривень 00 копійок). 
 

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

Харківська обл., Зачепилівський р-н, смт Зачепилівка,  
вул. Центральна (Радянська), 21. 
 

Контактна особа організатора аукціону, яка є 
відповідальною за забезпечення можливості огляду 
об’єкта: 
 Шпортак Н.Ю.;  
 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: 

Відомості про земельну ділянку, розташовану за адресою: 
Харківська обл., Зачепилівський р-н, смт Зачепилівка,  
вул. Центральна (Радянська), 21: 
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Для будівництва та 
обслуговування 
будівель органів 
державної влади та 
місцевого 
самоврядування, 
землі житлової та 
громадської 
забудови, для 
обслуговування 
нежитлових будівель 

Комунальна, Державний 
акт на право постійного 
користування земельною 
ділянкою від 28.11.2009 
серія ЯЯ №309097. Витяг з 
Державного реєстру 
речових прав на нерухоме 
майно про реєстрацію 
іншого речового права від 
20.06.2018 № 128251412. 
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