
Гараж загальною площею 57,9 кв. м.  
 

Балансоутримувач: Східний офіс Державної аудиторської 
служби України (код за ЄДРПОУ 40477689), адреса: 49101,                
м. Дніпро, вул. Володимира Антоновича, 22, корпус 2,  
телефон (0562) 32-21-50. 
 

Опис: об'єкт являє собою будівлю гаражу літ. А-1, загальною 
площею 57,9 кв. м разом з оглядовою ямою. 
 

Відомості про об’єкт (нерухоме майно), розташований за 
адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг,  
вул. Соборності, 77А, гараж 5: 
 
 
 
 
 
 
 
Функціональне використання: 1242.1.  Гаражі наземні. 
 

Інформація про земельну ділянку: відсутня. 
 

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

Загальна площа земельних ділянок: 

відсутня 
Загальна площа будівель та споруд: 

57,9 кв. м. 

22.11.2021  

Гараж загальною  
площею 57,9 кв. м. 

Загальні характеристики 

Вид майна: окреме майно 

Дніпропетровська обл.,                                                                     
м. Кривий Ріг,                                                       
вул. Соборності, 77А, гараж 5 

Назва Загальна 
площа  
(м. кв) 

Реєстра-
ційний 
номер 

Підстава виникнення 
права власності 

Форма власності та 
власник 

Гараж 

57,9 
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 Витяг з Державного 
реєстру речових прав на 
нерухоме майно про 
реєстрацію права 
власності від 13.02.2018 
№113816041 

Державна, в особі 
Державної 
аудиторської служби 
України (код за 
ЄДРПОУ 40165856) 



https://bit.ly/3393bzK 

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:    
 

Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Соборності, 77А, 
гараж 5.  
 

Контактна особа, відповідальна за забезпечення 
можливості огляду об’єкта:  
 Коломоєць Вікторія Олександрівна; 
 тел. (056) 744-11-41; 
 адреса електронної пошти: dkp1_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; 
 веб-сайт: www.spfu.gov.ua. 
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