
62504, Харківська обл.,                                         
Вовчанський р-н, м. Вовчанськ,                      
вул. Гагаріна,13 

Гараж літ. «Е» загальною площею 57,8 кв. м. 
 

Балансоутримувач: Головне управління статистики                                 
у Харківській області (код за ЄДРПОУ 02362629), м. Харків,  
вул. Маршала Бажанова, 28, тел. (057)706-26-16.  
 

Опис: об’єкт приватизації - одноповерхова будівля гаражу 
площею 57,8 кв.м. Рік будівництва – 1969. Стіни – цегла, 
фундамент – стрічковий, цегляний, покрівля – шифер вікна - 
дерев’яні (частково зруйновані), підлога – цементна (частково 
зруйнована). Фізичний знос будівлі складає 48%. 
Електропостачання відключено, інші комунікації – відсутні. 
Об’єкт приватизації розташований поблизу перетину вулиць 
Гагаріна та Жовтнева на відстані 100 м від центральної вулиці 
Вовчанська - Соборної. Будівля розташована в середині 
забудованого кварталу, доступ до будівлі здійснюються по 
внутрішньоквартальним дорогам. 
 

Відомості  про об’єкт (нерухоме майно), розташований за 
адресою: 62504, Харківська обл., Вовчанський р-н,  
м. Вовчанськ, вул. Гагаріна,13: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Функціональне призначення: 1242.1 – Гаражі наземні. 
  

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

Загальна площа земельних ділянок: 

не виділена 

Загальна площа будівель  та  споруд: 

57,8 кв. м. 

 

10.12.2021  

Гараж літ. «Е» 
загальною площею 
57,8 кв.м.  

Загальні характеристики 

Вид майна: окреме майно 

Назва Загаль-
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площа  
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Реєстра-
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номер 

Підстава виникнення 
права власності 

Форма 
власності та 

власник 

Гараж  
літ. «Е» 
загальною 
площею 57,8 
кв.м 57,8 
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Витяг з Державного 
реєстру речових прав на 
нерухоме майно про 
реєстрацію права 
власності від 11.02.2021 
№243958882; 
Свідоцтво про право 
власності від 
05.07.2006. 

Державна, 
Державна 
служба 
статистики 
України (код за 
ЄДРПОУ 
37507880) 



https://bit.ly/3r0k5c1 

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 
відшкодувати Регіональному відділенню Фонду державного 
майна України по Харківській області вартість послуг суб’єкта 
оціночної діяльності, залученого для проведення оцінки 
об’єкта приватизації, у розмірі 3900,00 грн. (три тисячі 
дев’ятсот  гривень 00 копійок), без ПДВ. 
 

Огляд об'єкта приватизації: у робочі дні з 9-00 до 16-00 (крім 
вихідних), за місцезнаходженням об’єкта приватизації:  
 

Харківська обл., Вовчанський р-н, м. Вовчанськ,  
вул. Гагаріна,13. 
 

Організатор аукціону:  
 Регіональне відділення Фонду державного майна України 
по Харківській області;  
 адреса: 61057, Харківська область, м. Харків, майдан 
Театральний, 1;  
 адреса вебсайту: www.spfu.gov.ua; 
 тел. (057) 700-77-73.  
 

Контактна особа організатора аукціону:  
 Шпортак Наталія Юріївна; 
 тел. (057) 700-75-60; 
 адреса електронної пошти: kharkiv@spfu.gov.ua. 
 
 
 

Умови приватизації: 

Відомості про земельну ділянку, розташовану за адресою: 
62504, Харківська обл., Вовчанський р-н, м. Вовчанськ,  
вул. Гагаріна,13: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Земельна ділянка окремо під будівлею гаражу не виділена. 
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Для 
обслуговуван-
ня адміністра-
тивної будівлі 
та гаражу 

Державна, Державний акт на 
право постійного користування 
земельною ділянкою серія ЯЯ 
№305511 від 27.04.2007. Витяг з 
Державного реєстру речових прав 
на нерухоме майно про 
реєстрацію іншого речового права 
від 21.06.2018 №128510373: 
реєстраційний номер об’єкта 
нерухомого майна (земельна 
ділянка): 1582593863216 дата 
державної реєстрації 20.06.2018 
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