
Донецька область, 
Великоновосілківський район, 
селище Урожайне,  
вул. Поштова, 1 

Будівля телефонної станції літ. А-1 загальною площею  
91,9 кв.м. 
 

Балансоутримувач:  ПАТ «МАКСТРОЙ» (код за ЄДРПОУ 
05394759), адреса: 85551, Донецька обл., 
Великоновосілківський район, селище Урожайне,  
вул. Центральна, 23; тел.: (06243) 94-8-42.  
 

Опис: об’єкт приватизації - одноповерхова окремо 
розташована виробнича будівля літ.А-1 площею 91,9 кв. м.  
Рік побудови 1968. Висота приміщень – 2,62 м. Фундамент 
будівлі – бутовий камінь; стіни - шлакоблок, зверху нанесена 
штукатурка; перекриття – дерев’яне; покрівля - шиферна; 
двері, вікна – дерев’яні, підлога – бетонна, дощата.  
Фізичний знос будівлі складає 39,4%.  
Будівля тривалий час за цільовим призначенням не 
використовується, потребує ремонту.  
 

Відомості  про об’єкт (нерухоме майно), розташований за 
адресою: Донецька область, Великоновосілківський район, 
селище Урожайне, вул. Поштова, 1: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Функціональне призначення: 1241.7 Будівлі центрів радіо- та 
телевезійного мовлення, телефонних станцій, 
телекомунікаційних центрів та  т. ін. 
 

Земельна ділянка під об’єктом приватизаціі: окремо не 
виділена. 
 

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

Загальна площа земельних ділянок: 

не виділена 

Загальна площа будівель  та  споруд: 

91,9 кв. м. 
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 Витяг з Державного 
реєстру речових 
прав на нерухоме 
майно про 
реєстрацію  права  
власності  
від 01.03.2019 

№ 158160727 

Державна, 
Фонд державного 
майна України 

(код  за ЄДРПОУ 

00032945) 



https://bit.ly/3osplDH 

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 

- Покупець об’єкта приватизації відповідно до статті 26 
Закону України «Про приватизацію державного і 
комунального майна» протягом 30 календарних днів з 
моменту переходу права власності на об’єкт приватизації 
зобов’язаний  відшкодувати Регіональному відділенню 
Фонду державного майна України по Донецькій та Луганській 
областях послуги суб’єкта оціночної діяльності, залученого 
для проведення оцінки будівлі телефонної станції літ. А-1 
загальною площею 91,9 кв. м, за адресою: Донецька область, 
Великоновосілківський район, селище Урожайне, вул. 
Поштова, 1, у розмірі 3399,00 грн. (три тисячі триста 
дев’яносто дев’ять гривень 00 копійок), без урахування ПДВ. 
 

Огляд об'єкта приватизації: у робочі дні з 9:00 до 16:00        
за місцезнаходженням об’єкта приватизації:  
 

Донецька область, Великоновосілківський район,             
селище Урожайне, вул. Поштова, 1. 
 

Організатор аукціону:  
 Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Донецькій та Луганській областях; 
 адреса: 61057, Харківська область, м. Харків,                          

майдан Театральний, 1;  
 адреса вебсайту: www.spfu.gov.ua;  
 тел. (057) 700-03-14;  
 час роботи: з 8.00 до 17.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 

8.00 до 15.45, обідня перерва з 12.00 до 12.45.  
 

Контактна особа: 
 Гніденко Валентина Олександрівна – головний спеціаліст 

відділу приватизації та постприватизаційного контролю 
Регіонального відділення Фонду державного майна 
України по Донецькій та Луганській областях; 

 тел. (057) 700-03-14;  
 адреса електронної пошти: donetsk@spfu.gov.ua. 

Умови приватизації: 
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