
Комплекс будівель та споруд загальною площею 191 кв. м. 
 

Балансоутримувач : ДП «Державний центр сертифікації і 
експертизи сільськогосподарської продукції» (код за ЄДРПОУ 
39394238), адреса: м. Київ, вул. Януша Корчака, 9/12,   
телефон: (044) 2337403. 
 

Опис: об’єкт приватизації - комплекс будівель та споруд 
загальною площею 191 кв. м включає:  
 будівля літ. А-1 (разом з підвалом (п/д)) площею 119,7 кв. 

м;  
 ганок а-1, а′-1;  
 гараж літ. Б-1 площею 47,0 кв. м;  
 сарай літ. В-1 площею 24,3 кв. м;  
 вбиральня літ. Т;  
 паркан №1, 4;  
 хвіртка №2;  
 брама №3;  
 благоустрій двору. 
 

Відомості про об’єкт (нерухоме майно), розташований за 
адресою: Дніпропетровська обл., Кам’янський  
(Криничанський) район, смт Кринички, вул. Будівельників, 1-
А: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Функціональне використання:  
1220.9  Будівлі для конторських та адміністративних цілей інші  
1242. Гаражі 
1252.9  Склади та сховища інші  
2999.9  Інші інженерні споруди 
2421.1 Огородження 
 

Договори оренди укладені щодо об’єкта приватизації або 
його частини: відсутні. 

Загальна площа земельних ділянок: 

0,1218 га 
Загальна площа будівель та споруд: 

191 кв. м. 

01.11.2021  

Комплекс будівель та 
споруд загальною площею 
191 кв. м. 

Загальні характеристики 

Вид майна: окреме майно 

Дніпропетровська обл.,                  
Кам’янський (Криничанський) район,                       
смт Кринички, вул. Будівельників, 1-А 
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Витяг з Державного 
реєстру речових прав на 
нерухоме майно про 
реєстрацію права 
власності 
від 04.01.2019 
№151931390 

Державна, в 
особі 
Міністерства 
аграрної політики 
та продовольства 
України 



https://bit.ly/3r0ndGz 

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 
представником організатора аукціону за місцем 
розташування об’єкта:    
 

Дніпропетровська обл., Кам’янський (Криничанський) 
район, смт Кринички, вул. Будівельників, 1-А . 
 

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. 
 

Організатор аукціону:  
 Регіональне відділення Фонду державного майна України 

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;  
 адреса веб-сайту: www.spfu.gov.ua.  

Відомості про земельну ділянку, розташовану за адресою: 
Дніпропетровська обл., Кам’янський (Криничанський) 
район, смт Кринички, вул. Будівельників, 1-А:  
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Форма власності, підстава на 
право користування 

земельною ділянкою, 
інформація про обтяження 
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1.12. - для 
обслуговування 
адміністратив-
них будівель та 
споруд 

Державна, знаходиться на 
праві постійного користування 
у Дніпропетровській обласній 
державній насіннєвій інспекції 
(Державний акт на право 
постійного користування 
землею від 29.12.2008 серія ЯЯ 

 № 040891) 
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