
м. Харків, 
просп. Ново-Баварський, 118.

Нежитлова будівля літ. «Г-1» загальною площею 182,3 
кв. м, з обладнанням
Балансоутримувач: відсутній

Опис об’єкта: нежитлова одноповерхова будівля літ. «Г-1» 
1931 року побудови (медпункт з обладнанням). 
Фундамент – бетонний на цементному розчині, стіни –
цегляні, перегородки – дерев’яні частково зруйновані, 
перекриття – дерев’яні частково зруйновані, покрівля, 
підлога, вікна та двері – відсутні. Будівля тривалий час не 
використовується за призначенням, потребує проведення 
ремонтно-відновлювальних робіт.
Обладнання: холодильник «Апшерон», ламінатор ЛД-1, 
електрокардіограф, інʼєктор безігольний БИ-1М, 
стоматологічна установка УС-30, апарат УЗТ-101, апарат 
«Тонус-2М».

Функціональне використання: Поліклініки, медпункти
медичного обслуговування та консультації

Відомості про земельну ділянку: окремо не виділена

Об’єкт приватизації в оренді не перебуває.

Загальна площа земельних ділянок:

не виділена

Загальна площа будівель та споруд:

182,3 кв. м.

15.09.2021

Нежитлова будівля літ. «Г-
1» загальною площею
182,3 кв. м, з обладнанням

Загальні характеристики

Вид майна: окреме майно
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Витяг про 
реєстрацію права 
власності на 
нерухоме майно
від 26.06.2007 
№15046291на 
підставі рішення
Господарського
суду Харківської
області справа від
22.02.2007 
№52/32-07.

Державна,
Держава Україна



https://bit.ly/3zcIzRl

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:
- Покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів 

з дня укладання договору купівлі-продажу об’єкта 
приватизації відшкодувати Регіональному відділенню 
Фонду державного майна України по Харківській області 
витрати на оплату послуги, наданої суб’єктом оціночної 
діяльності, який був залучений для проведення оцінки 
об’єкта приватизації, у розмірі 4 300,00 гривень без 
урахування ПДВ.

Час і місце проведення огляду об’єкта:
▪ у робочі дні – з 9-00 до 15-00 (крім вихідних);
за місцем розташування об’єкта:
м. Харків, просп. Ново-Баварський, 118.

Організатор аукціону: 
▪ Регіональне відділення Фонду державного майна 

України по Харківській області;
▪ адреса: 61057, м. Харків, майдан Театральний, 1; 
▪ адреса веб-сайту - http://www.spfu.gov.ua/.

Контактна особа: 
▪ Гетьман Артем Сергійович; 
▪ телефон (057) 700-75-60.

https://bit.ly/3zcIzRl
mailto:privatization@spfu.gov.ua
http://www.spfu.gov.ua/

