
Запорізька обл., м. Запоріжжя,                  
вул. Карпенка – Карого, 60 

Склад зберігання спецмашин, літ. Ф інв. № 1-0021 площею 868,6 
кв.м; запасні частини до автомобілів в кількості-236 одиниць у 
складі: кришка розпод. 8 шт, авто лампа – 70 шт., автолампа фари – 
100 шт., датчик виміру тиску 1шт., підшипник – З шт., прокладка 
гол. блоку – 20 шт., ремінь вентилятора – 30шт., сальник сошки 
керма – 4 шт.; інше майно в кількості – 1168 одиниць, у складі: 
касета для каністр – 100 шт., костюм б/п – 20 шт., ложки алюмінієві 
– 73 шт., пила – 7 шт., прибор ДК4 – 10 шт. протигаз – 20 шт., 
респіратор – 552 шт., СМУ – 41 шт., електромегафон -1 шт., касета – 
40 шт., аптечка – 21 шт., цебро брезентове – 47 шт., цебро гумове – 
65 шт., каністра – 22 шт., каністра мала – 54шт., касета для каністр – 
30шт., лопата – 17 шт., вогнегасник – 44 шт., ланцюг ковзання – 4 шт. 
Балансоутримувач: ВАТ «Автотранспортне підприємство № 12355» 
(код за ЄДРГІОУ 03116849), адреса: Запорізька обл., м. Запоріжжя, 
вул. Перемоги, буд. 63, телефон контактної особи: (096) 752 68 92 
Олексій Іванович. 
 

Опис: об’єкт приватизації – будівля складу зберігання спецмашин  
літ. Ф – одноповерхова цегляна, з бетонними панелями, 
прямокутної форми, площею за внутрішніми замірами 868,6 кв. м. 
В будівлі два приміщення: приміщення І (склад №1) площею 219,0 
кв. м, приміщення 2 (склад № 1) площею 649,6 кв. м. Будівля має сім 
окремих входів – виходів, виконаних у вигляді металевих воріт. 
Приміщення складів мають часткове природне освітлення через 
невеликі віконні пройми, розташовані у верхній частині над 
воротами. Інженерне забезпечення будівлі відсутнє.  
Технічний стан будівлі задовільний. 
Територія на якій розташований склад літ. Ф, з запчастинами та 
майном, огороджена парканом. 
До складу об’єкта приватизації також входять: 
 запасні частини до автомобілів в кількості-236 одиниць у складі: 

кришка розпод. 8 шт, авто лампа – 70шт., автолампа фари – 100 
шт., датчик виміру тиску 1шт., підшипник – Зшт., прокладка гол. 
блоку – 20 шт., ремінь вентилятора – 30шт., сальник сошки керма 
– 4 шт. Майно має незадовільний технічний стан. 

 інше майно в кількості – 1168 одиниць, у складі: касета для 
каністр – 100 шт., костюм б/п – 20 шт., ложки алюмінієві – 73 шт., 
пила – 7 шт., прибор ДК4 – 10 шт., протигаз – 20 шт., резпиратор – 
552 шт., СМУ – 41 шт., електромегафон -1 шт., касета – 40 шт., 
аптечка – 21 шт., цебро брезентове – 47 шт., цебро гумове – 65 
шт., каністра – 22 шт., каністра мала – 54шт., касета для каністр – 
30 шт., лопата – 17 шт., вогнегасник – 44 шт., ланцюг ковзання – 4 
шт. Майно має незадовільний та непридатний в роботі стан. 

 

Земельна ділянка під об’єктом приватизації: не сформована, 
кадастровий номер не присвоєно. 

Загальна земельних ділянок: 

не сформована 

Загальна площа будівель та споруд: 

868,6 кв. м. 
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Склад зберігання 
спецмашин площею 868,6 
кв.м; запасні частини до 
автомобілів в кількості 
236 одиниць; інше майно 
в кількості 1168 одиниць. 

Загальні характеристики 

Вид майна: окреме майно 



https://bit.ly/3ROOS8v 

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: м. Запоріжжя, вул. Карпенка – Карого, 60: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Функціональне використання: 1252.9 Склади та сховища інші. 
 

Об’єкт приватизації в оренді не перебуває. 
 

Умови продажу: 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 7 000,00 (сім тисяч) гривень, без 
урахування ПДВ. 
 

Час і місце проведення огляду об’єкта приватизації: у робочі дні  
з 09-00 до 15-00 за місцем знаходження об’єкта:  
м. Запоріжжя, вул. Карпенка - Карого, 60. 
 

Організатор аукціону:  
 Регіональне відділення Фонду державного майна України по 

Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях;  
 49000, м. Дніпро, вул. Центральна, буд. 6;  
 тел.: (061) 226 07 75;  
 адреса вебсайту організатора аукціону –

 http://www.spfu.gov.ua. 
 

Контактна особа, відповідальна за забезпечення можливості 
огляду об’єкта:  
 Мачигова Вікторія Вікторівна;  
 тел.: (061)226 07 75;  
 e-mail: reform3_23@spfu.gov.ua, v.machyhova@spfu.gov.ua. 
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Свідоцтво про право 
власності САЕ№170172  від 
07.06.2011, Інформаційна 
довідка з Державного 
реєстру речових прав 
власності на нерухоме 
майно, Державного реєстру  
іпотек, Єдиного реєстру 
заборон відчуження об’єктів 
нерухомого майна щодо 
об’єкта нерухомого майна, 
дата формування довідки 
від 03.08.2017 № 93608733. 

Державна, 
Держава 
Україна в особі 
Регіонального 
відділення 
Фонду 
державного 
майна України 
по Запорізькій 
області   
(код ЄДРПОУ 
20495280) 
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