
Запорізька обл.,                                        
м. Оріхів,                                                    
вул. Шевченка, 15 

Нежитлова будівля літ. А, загальною площею 387,6 кв. м. 
Балансоутримувач: Головне управління статистики у 
Запорізькій області (код ЄДРПОУ 02360576). 
Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: 
69600, Запорізька обл., м. Запоріжжя, пр. Соборний, 75, 
тел.(061)787-60-41. 
Відомості  про будівлю: нежитлова будівля літ. А окремо 
розташована, двоповерхова. Вікна частково металопластикові, 
частково дерев’яні. Вхідні двері металеві, внутрішні двері 
дерев’яні. Нежитлова  будівля має один відокремлений вхід з 
головного фасаду будівлі.  Під’їзні і внутрішні дворові шляхи з 
твердим покриттям. Навколо будівлі асфальтове замощення. 
Інженерне забезпечення нежитлової будівлі літ. А:  
теплопостачання, електропостачання. Водопостачання та 
каналізація відсутні. Рік побудови будівлі невідомо. 
Відомості про об’єкт (нерухоме майно), розташований за 
адресою: Запорізька обл. м. Оріхів, вул. Шевченка, 15: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Функціональне використання: 1220.1 будівля органів 
державного та місцевого управління. 
Відомості про земельну ділянку, розташовану за адресою: 
Запорізька обл. м. Оріхів, вул. Шевченка, 15: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Загальна площа земельних ділянок: 

0,0331 га 

Загальна площа будівель та споруд: 

387,6 кв. м. 

08.07.2021  

Нежитлова будівля літ. А, 
загальною площею 387,6 кв.м, 
за адресою: Запорізька обл., 
м. Оріхів, вул. Шевченка, 15 

Загальні характеристики 

Вид майна: окреме майно 
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 Витяг з Державного 
реєстру речових порав на 
нерухоме майно про 
реєстрацію права 
власності, індексний 
номер 127813397 виданий 
15.06.2018 

Державна, 
Державна 
служба 
статистики 
України,            
код ЄДРПОУ 
37507880 
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Для будівництва 
та 
обслуговування 
будівель органів 
державної влади 
та місцевого 
самоврядування, 
для розташування 
та 
обслуговування 
нежитлової 
будівлі. 

Державна, Державний акт на 
право постійного 
користування земельною 
ділянкою від 16.02.2012 серія 
ЯЯ № 116412, Витяг з 
Державного реєстру речових 
прав на нерухоме майно про 
реєстрацію іншого речового 
права, індексний номер 
витягу 114975324 виданий 
22.02.2018, інформація про 
обтяження земельної ділянки 
відсутня 



Перелік майна, яке передано в оренду, станом на  
15.06.2021 року: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
- Покупець зобов’язаний відшкодувати Регіональному 
відділенню Фонду державного майна України по 
Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях 
витрати на проведення оцінки об’єкта у розмірі 3 500,00 
грн., без урахування ПДВ, протягом 30 календарних днів з 
дня укладення договору купівлі-продажу. 
 
Контактна особа, відповідальна за забезпечення 
можливості огляду об’єкта:   
 Мачигова Вікторія Вікторівна; 
 телефон для довідок: (061) 226 07 75;  
 reform3_23@spfu.gov.ua, v.machyhova@spfu.gov.ua  
 
Час і місце проведення огляду об’єкта:  в робочі дні з 9-00 
до 15-00 за місцем його розташування: 
 
Запорізька обл., м. Оріхів, вул. Шевченка, 15. 
 
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; 
• адреса вебсайту організатора аукціону: 
http://www.spfu.gov.ua. 

https://bit.ly/33hjCGP 

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: 

Орендар Назва 
об’єкта 
оренди 

Орен-
дована 
площа 
(кв. м) 

Цільове 
призначення 

оренди 

Реквізити 
договору 
оренди та 

термін 
його дії 

Орендна 
плата за 
1 кв.м за 
місяць 

без ПДВ 
(грн) 

Південно – Східне 
міжрегіональне 
управління  
Міністерства 
юстиції, 
(м.Дніпро) 
управління  
Міністерства 
юстиції                 
(м. Дніпро) 
код ЄДРПОУ 
43314918 

Нежитлові 
приміщення 
№№ 1-6,1-

7,1-8,1-9 

55,4 Розміщення 
Оріхівської 
державної 

нотаріальної 
контори  

Договір   
№ 3121/д  

від 
17.06.2013, 
строк дії по 
14.05.2022 
включно 

1 грн за 
рік 

частини 
приміщень 
спільного 

користуван-
ня №№ 1,1-

5,1-10 

34,2 
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