
Комплекс будівель та споруд у складі: будівля літ. А-1, 
будівля літ. Б-1, гараж літ. В-1, гараж літ. Г-1, гараж літ. Д-1, 
гараж літ. Е-1, навіс літ. Ж-1, ворота №1, №2, забор №3, №4. 
 

Балансоутримувач: Царичанський районний відділ Головного 
управління Міністерства внутрішніх справ України в 
Дніпропетровській області (код за ЄДРПОУ 08671403),  
адреса: 51000, Дніпропетровська обл., Дніпровський 
(Царичанський) р-н, смт Царичанка, вул. Нагорна, 9,  
тел./факс: (05690) 3-26-63. 
 

Опис: об'єкт приватизації - комплекс будівель та споруд у 
складі: 
 будівля літ. А-1 – загальна площа 371,6 кв.м: фундамент – 

бут. камінь, стіни – шлакоблок, покрівля – шифер.              
Рік побудови – 1960; 

 будівля літ. Б-1 – загальна площа 163,7 кв.м: фундамент – 
під/бетон, стіни – саман, обкладений цеглою, покрівля – 
шифер. Рік побудови – 1960; 

 гараж літ. В-1 – площа основи 78,1 кв.м: фундамент – 
бетон, стіни – цегла, покрівля – залізо. Рік побудови – 1960; 

 гараж літ. Г-1 – площа основи 103,5 кв.м: фундамент – 
бетон, стіни – цегла, покрівля – залізо. Рік побудови – 1960; 

 гараж літ. Д-1 – площа основи 63,4 кв.м: фундамент – 
бетон, стіни – цегла, покрівля – залізо. Рік побудови – 1960; 

 гараж літ. Е-1 – площа основи 72,6 кв.м: фундамент – 
бетон, стіни – цегла, покрівля – залізо. Рік побудови – 1960;  

 навіс літ. Ж-1 – площа основи 15,3 кв.м: фундамент – 
шл/бетон, стіни – ½ цегла, ½ мет. сітка, покрівля – шифер. 
Рік побудови – 2004;  

 ворота №1, №2 – 14,1 кв.м. Рік побудови – 1971; 
 огорожа №3, №4 – 285,5 кв.м. Рік побудови – 1971. 
 

Наявні: електропостачання, опалення, водопостачання та 
каналізація. 
 

Відомості про земельні ділянку: земельна ділянка  під 
об’єктом приватизації не зареєстрована, кадастровий номер не 
присвоювався. 
 

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

Загальна площа земельних ділянок: 

не виділена 

Загальна площа будівель та споруд: 

1167,8 кв. м. 

31.12.2021  

Комплекс будівель та споруд  
у складі: будівля літ. А-1, 
будівля літ. Б-1, гараж літ. В-1, 
гараж літ. Г-1, гараж літ. Д-1, 
гараж літ. Е-1, навіс літ. Ж-1, 
ворота № 1, № 2, забор № 3, 
№ 4 

Вид майна: окреме майно 

Дніпропетровська обл.,       
Дніпровський (Царичанський) р-н, 
смт Царичанка, вул. Театральна, 33 Загальні характеристики 



https://bit.ly/3BFpJVu 

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 

Відомості про об’єкт (нерухоме майно), розташований за 
адресою: Дніпропетровська обл., Дніпровський 
(Царичанський) р-н, смт Царичанка, вул. Театральна, 33: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Функціональне використання: 
 12. – Будівлі нежитлові 
 1242. – Гаражі 
 2421.1 – Огородження 

 

Умови приватизації: 
- 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 Дніпропетровській, 
Запорізькій та Кіровоградській областях на оплату послуги, 
наданої суб’єктом оціночної діяльності, що був залучений для 
проведення оцінки об’єкта приватизації, в сумі 12 500,00 грн. 
(дванадцять тисяч п’ятсот гривень 00 копійок), без ПДВ. 
 

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. 
 

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., Дніпровський (Царичанський) р-н, 
смт Царичанка, вул. Театральна, 33. 
 

Організатор аукціону: Регіональне відділення ФДМУ 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. 

Назва Загальна площа  
(м. кв) 

Реєстра-
ційний 
номер 

Підстава 
виникнення 

права 
власності 

Форма власності 
та власник 

Будівля літ. А-1 371,6 

1
9

6
3

9
5

32
 

Інформа-
ційна 

довідка від 
11.08.2020 
№2198750

44. 
Реєстра-
ційний 
номер 
майна: 

19639532 

Державна, в 
особі 

Царичанського  
районного 

відділу 
Головного 
управління 

Міністерства 
внутрішніх 

справ України в 
Дніпропетровсь
кій області (код 

за ЄДРПОУ 
08671403) 

Будівля літ. Б-1 163,7 

Гараж літ. В-1 
Площа основи 

78,1 

Гараж літ. Г-1 
Площа основи 

103,5 

Гараж літ. Д-1 
Площа основи 

63,4 

Гараж літ. Е-1 
Площа основи 

72,6 

Навіс літ. Ж-1 
Площа основи 

15,3 

Ворота №1, №2 14,1 

Забор №3, №4 285,5 
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