
Нежитлова будівля (склад реагентів), літ. Б-1 загальною 
площею 105,2 кв. м. 
 

Балансоутримувач: АТ «Покровський гірничо-збагачувальний 
комбінат» (код за ЄДРПОУ 00190928), адреса: 53300, 
Дніпропетровська обл., м. Покров, вул. Центральна, буд. 11, 
телефон/факс: (05667) 4-46-88 /(05667) 4-40-43. 
 

Опис: об’єкт приватизації - окремо розташована 
одноповерхова будівля (склад реагентів), літ. Б-1, загальною 
площею 105,2 кв. м. Рік побудови 1962.  
 

Характеристика конструктиву та наявних комунікацій: 
 фундамент під будівлею – бетонний;  
 стіни – залізобетонні блоки;  
 підлога – бетонна; 
 газопостачання, електропостачання, опалення – відсутнє. 
Будівля не використовується. 
 

Відомості про об’єкт (нерухоме майно), розташований за 
адресою: Дніпропетровська обл., м. Покров, вул. Заводська, 
4: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Функціональне використання: 1999.9 – Інші будівлі. 
 

Земельна ділянка під об’єкт: не виділена. 
 

Договори оренди, укладені щодо об’єкта:  відсутні. 

Загальна площа земельних ділянок: 

не виділена 

Загальна площа будівель та споруд: 

105,2 кв. м. 

19.01.2021  

Нежитлова будівля  
(склад реагентів), літ. Б-1 
загальною площею  
105,2 кв. м. 

Вид майна: окреме майно 

Дніпропетровська обл.,                                     
м. Покров, вул. Заводська, 4 Загальні характеристики 

Назва Загальна 
площа  
(м. кв) 
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Нежитлова 
будівля 
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реагентів), 
літ. Б-1 
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 Витяг з Державного 
реєстру речових прав на 
нерухоме майно про 
реєстрацію права 
власності від 15.12.2020, 
індексний номер:  
237149388 

Державна, в 
особі Фонду 
державного 
майна України 
(код ЄДРПОУ 
00032945) 



https://bit.ly/3g7vEJk 

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. Покров, вул. Заводська, 4. 
 

Контактна особа, відповідальна за забезпечення 
можливості огляду об’єкта:  
 Остащенко Ольга Сергіївна;  
 тел. (056) 744-11-41;  
 адреса електронної пошти: privat_12@spfu.gov.ua. 
 

Організатор аукціону:  
 Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській 
областях;  

 адреса: м. Дніпро, вул. Центральна, 6;  
 час роботи: з 9.00 до 18.00, п’ятниця – з 9.00 до 16.45, 

обідня перерва з 13.00 до 13.45;  
 адреса веб-сайту: www.spfu.gov.ua. 
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