
Будівля овочесховища літ. А-1, з прибудовами - літ. А'-1, А²-2, 
загальною площею 1 083,4 кв. м, вентшахтою літ. а'-1, ґанком літ. а, 
навісами - літ. А', Б, воротами - № 1, № 2.  
 

Балансоутримувач: ПрАТ «Дніпровський металургійний завод»  (код 
за ЄДРПОУ 05393056), адреса: 49064, м. Дніпро, вул. Маяковського, 
3, телефон/факс: (0562) 794-83-01/(0562) 794-81-02. 
 

Опис: об’єкт приватизації - окремо розташована одноповерхова 
будівля овочесховища літ. А-1, з прибудовами - літ. А'-1, А²-2, 
загальною площею 1 083,4 кв. м, з вентшахтою літ. а'-1, ґанком літ. а, 
навісами - літ. А', Б, воротами - № 1, № 2. Рік побудови 1990. 
Фундамент під будівлею – залізобетонний, стіни – шлакоблочні, 
ворота та навіси – металеві. Газопостачання, опалення - відсутнє. 
Будівля не використовується. 
 

Відомості про об’єкт (нерухоме майно), розташований за адресою: 
м. Дніпро, просп. Свободи, 187 Б: 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Згідно наказу Фонду державного майна України від 17.01.2019 №39 є 
правонаступником Регіонального відділення Фонду державного майна України по 
Дніпропетровській області. 
 

Функціональне використання: 104 -  Об'єкти торгівлі та громадського 
харчування. 

 

Інформація про земельну ділянку: земельна ділянка під об’єкт не 
виділена. 
 

 Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта: договори 
оренди відсутні. 

Загальна площа земельних ділянок: 

не виділена 
Загальна площа будівель та споруд: 

1083,4 кв. м. 

05.10.2021  

Будівля овочесховища літ. А-1, 
з прибудовами - літ. А'-1, А²-2, 
загальною площею 1 083,4 кв. 
м, вентшахтою літ. а'-1, ґанком 
літ. а, навісами - літ. А', Б, 
воротами - № 1, № 2. 

Вид майна: окреме майно 

м. Дніпро, просп. Свободи, 187 Б. Загальні характеристики 

Назва Загальна 
площа  
(м. кв) 

Реєстра-
ційний 
номер 

Підстава виникнення 
права власності 

Форма власності 
та власник 

Будівля 
овочесховища 
літ. А-1, з 
прибудовами - 
літ. А'-1, А²-2, 
вентшахтою  
літ. а'-1, ґанком 
літ. а, навісами 
- літ. А', Б, 
воротами - № 
1, № 2 

1 083,4 

3
7

2
4
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Витяг про державну 
реєстрацію прав від 
30.07.2012 
реєстраційний 
номер: 34988499 на 
підставі постанови 
Дніпропетровського 
апеляційного 
господарського суду 
№б/н від 26.01.2010 

Державна, в 
особі Регіональ-
ного відділення 
Фонду держав-
ного майна 
України по 
Дніпропетров-
ській, Запорізькій 
та Кіровоград-
ській областях 
(код ЄДРПОУ 
42767945)* 



https://bit.ly/2X2GOZZ 

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: 
- без умов. 
 

Час і місце проведення огляду об’єкта: в робочі дні з 9.00 до 16.00 
за попередньою домовленістю з організатором аукціону за місцем 
розташування об’єкта: м. Дніпро, просп. Свободи, 187 Б. 
 

Організатор аукціону:  
 Регіональне відділення ФДМУ по Дніпропетровській, 

Запорізькій та Кіровоградській областях;  
 адреса: м. Дніпро, вул. Центральна, 6, к. 36;   
 час роботи з 9.00 до 18.00, п’ятниця – з 9.00 до 16.45, обідня 

перерва з 13.00 до 13.45;  
 веб-сайт: www.spfu.gov.ua;  
 тел. (056) 744-11-41. 
 

Контактна особа, відповідальна за забезпечення можливості 
огляду об’єкта:  
 Олійник Наталія Георгіївна;  
 тел. (056) 744-11-41; 
 адреса електронної пошти: reform_12@spfu.gov.ua. 
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