
Миколаївська обл.,               
Єланецький р-н, смт Єланець,           
вул. Паркова (Горького), 18 

Адмінбудівля з допоміжними будівлями та спорудами 
загальною площею 113,9 кв. м. 
 

Балансоутримувач: Південний офіс Держаудитслужби (код за 
ЄДРПОУ 40477150), адреса: м. Одеса, вул. Канатна, 83, 
телефон: (048) 705 55 00. 
 

Опис: об’єкт приватизації включає:  
 одноповерхова адміністративна будівля літ. А-1 з 

верандою літ. а-1 та навісом літ. а-1 загальною площею 
73,1 кв. м, рік побудови 1974, незадовільного технічного 
стану;  

 гараж літ.Б-1 загальною площею 31,2 кв. м,                                   
рік побудови 2000, незадовільного технічного стану;  

 топкова літ. В-1 загальною площею 6,0 кв. м,                                
рік побудови 2000, задовільного технічного стану;  

 вбиральня літ. Г-1 загальною площею 3,6 кв. м,                           
рік побудови 2000, задовільного технічного стану;  

 огорожа №1-2 незадовільного технічного стану;  
 замощення №1 незадовільного технічного стану.  
Прилягаюча територія впорядкована та заасфальтована. 
 

Відомості  про об’єкт (нерухоме майно), розташований за 
адресою:  Миколаївська обл., Вознесенський  (Єланецький)    
р-н, смт Єланець, вул. Паркова (Горького), 18: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Функціональне використання: 501 – об'єкти для забезпечення 
фінансової діяльності, кредитування, страхування та пенсійного 
забезпечення (згідно класифікатору державного майна). 
 

Відомості про земельну ділянку: відсутні. 
 

Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта або 
його частини: договори оренди майна відсутні.  

Загальна площа земельних ділянок: 

відсутня 

Загальна площа будівель  та  споруд: 

113,9 кв. м. 
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Адмінбудівля з 
допоміжними будівлями 
та спорудами, загальною 
площею 113,9 кв. м 

Загальні характеристики 

Вид майна: окреме майно 
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Витяг з Державного 
реєстру речових прав на 
нерухоме майно про 
реєстрацію права 
власності №171926807 
від 27.06.2019 
  

Державна, 
 Державна 
аудиторська 
служба України  
(код за ЄДРПОУ 
40165856) 



https://bit.ly/2SZvhJ4 

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 зобов’язаний протягом 30 календарних днів з 
моменту переходу права власності на Об’єкт приватизації 
компенсувати витрати, понесені Регіональним відділенням 
Фонду державного майна України по Одеській та 
Миколаївській областях, на оплату послуги, наданої 
суб’єктом оціночної діяльності, що був залучений для 
проведення оцінки Об’єкта приватизації, в сумі 5000,00 (п’ять 
тисяч) гривень без ПДВ. 
 

Огляд об'єкта приватизації: у робочі дні з 9-00 до 16-00 за 
місцем його розташування за адресою:  
 
Миколаївська обл., Єланецький р-н, смт Єланець,  
вул. Паркова (Горького), 18. 
 
Контактна особа, відповідальна за огляд об’єкта:   
 Заболонкова Ірина Василівна;  
 телефони: (0512) 47-04-16, (0512) 47-04-25;  
 Е-mail: zabolonkova2015@gmail.com. 
 

 Організатор аукціону:  
 Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Одеській та Миколаївській областях; 
 адреса: м Миколаїв, вул. Чкалова, 20;  
 е-mail: mykolaiv@spfu.gov.ua;  
 адреса веб-сайту - http://www.spfu.gov.uа/. 

Умови приватизації: 
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