
Запорізька обл., м. Бердянськ, 
вул. Туристична (вул. Єгорова), 1 

Об’єкт незавершеного будівництва – корпус № 9 літ. А11, 
підвал під літ. А11, вхід в підвал. 
 

Балансоутримувач: ПрАТ «ЗАВОД «ПРИЛИВ»                                
(код за ЄДРПОУ 14311459), адреса: 71100, Запорізька 
обл., м. Бердянськ, вул. Єгорова, 1, тел.: (067) 751 32 28. 
 

Рівень будівельної готовності: підвал – 52%, корпус № 9 
літ. А11 – 7%. 
 

Опис:  об’єкт приватизації – недобудований корпус №9, 
підвал літ. А11, вхід в підвал. Фундамент корпусу – 
залізобетон, стіни, перегородки, перекриття, підлога, 
покрівля, отвори – відсутні. Фундамент підвалу – копка 
котловану, стіни, перегородки, перекриття – залізобетон, 
підлога – бетон, покрівля, отвори – відсутні.  
Рік початку будівництва – 1990. 
Будівельний майданчик не огороджений. Під’їзд до 
об’єкта приватизації по дорозі із ґрунтовим покриттям. 
Інженерне забезпечення відсутнє. 
 

Відомості  про об’єкт (нерухоме майно), розташований 
за адресою: Запорізька обл., м. Бердянськ, 
вул. Туристична (вул. Єгорова), 1*: 
 
 
 
 
 
 
 
 

* перейменування вулиці здійснено відповідно до рішення Позачергової 
восьмої сесії Бердянської міської ради Запорізької області від 18.02.2016. 

Функціональне використання: 4100.1 Будівлі 
виробничого призначення, що перебувають у 
недобудованому стані. 
 

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

Загальна площа земельних ділянок: 

не сформована 

Загальна площа будівель  та  споруд: 

- 

18.01.2022  

Корпус № 9 літ. А11, 
підвал під літ. А11,  
вхід в підвал 

Загальні характеристики 

Вид майна: об’єкт незавершеного 
будівництва 
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корпус № 9 
літ. А11,  
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вхід в підвал 
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 Витяг з Державного 
реєстру речових прав на 
нерухоме майно про 
реєстрацію права 
власності номер витягу: 
215263372 
від 07.07.2020 

Державна; 
Фонд 
державного 
майна України 
(код за ЄДРПОУ 
00032945) 



Договори оренди на об’єкт приватизації або його 
частини: відсутні. 

 
 

 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 
7 500,00 гривень (без урахування ПДВ). 

 

Час і місце проведення огляду об’єкта:  
 у робочі дні – з 09.00 до 15.00 
за місцем розташування об’єкта:  
Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Туристична 
(вул. Єгорова), 1.  
 

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. 
 

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;  
 вебсайт організатора аукціону - 

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

https://bit.ly/3xHrGAD 

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: 
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