
Харківська обл.,                                 
Харківський р-н, с. Подвірки,                                                    
вул. Макаренка, 1, 1Г, 1Е, 1Д. 

Окреме майно Державної установи «Олексіївська виправна 
колонія (№ 25)».  
 

Балансоутримувач:  Державна установа «Олексіївська 
виправна колонія (№ 25)» (код за ЄДРПОУ 08564541);                
адреса: м. Харків, вул. Цезаря Кюі, 44, тел.(057) 338-02-53,                
e-mail: vk25@kh.kvs.gov.ua.  
 

Опис об’єкта: перелік окремого майна державної установи 
«Олексіївська виправна колонія (№ 25)» складається з 58 
одиниць будівель та  споруд, інфраструктурних об’єктів та 
мереж. 
 

Відомості  про об’єкт (нерухоме майно): об’єкт включає 33 
зареєстровані інвентарні одиниці нерухомого майна 
(виробничі та інші спеціалізовані будівлі та споруди) 
загальною площею 33692,90 кв. м., що розташовані за 
адресами:  
 Харківська обл., Харківський р-н, с. Подвірки,                                

вул. Макаренка, 1 (30 об’єктів); 
 Харківська обл., Харківський р-н, с. Подвірки,                          

вул. Макаренка, 1Г (1 об’єкт - будівля підстанції ТН-320); 
 Харківська обл., Харківський р-н, с. Подвірки,                          

вул. Макаренка, 1Е (1 об’єкт - будівля підстанції ТРВ3-630); 
 Харківська обл., Харківський р-н, с. Подвірки,                            

вул. Макаренка, 1Д (1 об’єкт - будівля трансформаторної 
підстанції ТП – 1). 

Функціональне використання:  об’єкти не використовуються. 
Підстава виникнення права власності: Витяг з Державного 
реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права 
власності: 
 від 17.09.2021 №275306527 
 від 31.08.2021 №272675045 
 від 31.08.2021 №272682830 
 від 31.08.2021 №272678758 
Форма власності та  власник: Державна, Міністерство юстиції 
України (код за ЄДРПОУ: 00015622). 
 

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

Загальна площа земельних ділянок: 

9,5470 га 
Загальна площа будівель  та  споруд: 

33692,90 кв. м. 
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Відомості про земельні ділянки: 6 зареєстрованих земельних 
ділянок загальною площею 9,5470 га за адресою : Харківська 
область, Харківський район, село Подвірки, вул. Макаренка, 1. 
Цільове призначення земельних ділянок: 
 Для розміщення та експлуатації установ/місць виконання 

покарань.  
 Для розміщення структурних підрозділів апарату МВС, 

територіальних органів, закладів, установ і підприємств, що 
належать до сфери управління МВС. 

Форма власності , підстава на право користування земельними 
ділянками: Державна, Державний Акт на право постійного 
користування земельною ділянкою ХР 10-00-000309 від 
13.06.1994. 
 
 
   

https://bit.ly/3sQgrSO 

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: 0-800-50-56-46 

Investor Relations Office: +38 044 200 34 38  
ir@spfu.gov.ua  
privatization@spfu.gov.ua 

Умови приватизації: 
- аукціон без умов. 
 

Огляд об'єкта приватизації: у робочі дні з 8.00 до 17.00,   
за місцем його розташування за адресою Харківська область, 
Харківський район, село Подвірки, вул. Макаренка, 1. 
 

Відповідальна особа від балансоутримувача:  
 Трофимов Василь Сергійович;  
 тел. (057) 338-00-50. 
 

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.  
 

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 організатора аукціону, яка є 
відповідальною за забезпечення можливості огляду 
об’єкта:  
 Гетьман Артем Сергійович;  
 тел. (057) 700-75-60;  
 адреса електронної пошти: kharkiv@spfu.gov.ua. 

mailto:ir@spfu.gov.ua
mailto:privatization@spfu.gov.ua
http://www.spfu.gov.ua/
mailto:kharkiv@spfu.gov.ua
mailto:kharkiv@spfu.gov.ua
mailto:kharkiv@spfu.gov.ua

