
Нежитлові будівлі, що складаються з: лабораторного корпусу літ. А 
(лабораторний корпус літ. А1, прибудова літ. а2, прибудова літ. а3, 
прибудова літ. А4, ганок літ. а5, ганок літ. а6, сходи з навісом літ. а7, 
сходи літ. а8), загальною площею 2651,4 кв. м; котельні літ. Б1; 
навісів літ. В1, літ. Г1, літ. Д1; складу літ. Е1, загальною площею 
220,1 кв. м; сараїв літ. З1,  літ. Л1; № 2 – естакада, № 1, 3-7, І – 
споруди, мостіння. 
Балансоутримувач: Державне підприємство «ДНІПРОДІПРОШАХТ» 
(код за ЄДРПОУ 05410777), адреса: 49098, м. Дніпро,                                      
вул. Малиновського маршала, 76, телефон/факс: (056) 373-80-80. 
Відомості про об’єкт (нерухоме майно):  об’єкт включає 10 
зареєстрованих одиниць нерухомого майна та інфраструктури  
(лабораторний корпус літ. А (лабораторний корпус літ. А1, прибудова 
літ. а2, прибудова літ. а3, прибудова літ. А4, ганок літ. а5, ганок літ. а6, 
сходи з навісом літ. а7, сходи літ. а8) загальною площею 2651,4 кв.м; 
котельня літ. Б1 (площа основи – 9,6 кв.м); навіс літ. В1 (площа 
основи – 16,0 кв.м); навіс літ. Г1 (площа основи – 120,1 кв.м); навіс літ. 
Д1 (площа основи –  25,8 кв.м); склад літ. Е1 (загальна площа - 220,1 
кв.м); сарай літ. З1 (площа основи – 12,8 кв.м); сарай літ. Л1 (площа 
основи –21,3 кв.м); № 2 – естакада, № 1, 3-7, І – споруди, мостіння)  
загальною площею понад 3077,1 кв. м, що розташовані за адресою: 
Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Малиновського маршала, 
76. 
Реєстраційний номер об’єкта: 2298298412101. 
Підстава виникнення права власності: Витяг з Державного реєстру 
речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 
24.02.2021 індексний номер: 245698026. 
Форма власності та власник: Державна, в особі Міністерства 
енергетики України (код за ЄДРПОУ 37552996). 
Функціональне використання: 1999.9 - Інші будівлі 
1274.6 - Господарські будівлі; 1252.9 - Склади та сховища інші;  
2999.9 - Інші інженерні споруди. 
Відомості про земельну ділянку, розташовану за адресою: 
Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Малиновського маршала, 
76: 

Загальна площа земельних ділянок: 

0,4727 га 
Загальна площа будівель та споруд: 

понад 3077,1 кв. м. 
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Нежитлові будівлі 

Вид майна: окреме майно 

Дніпропетровська обл., м. Дніпро, 
вул. Малиновського маршала, 76 Загальні характеристики 
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Державний акт на право постійного 
користування земельною ділянкою 
серія І-ДП  №004418  від 15.05.2000, 
виданий Державному відкритому 
акціонерному товариству 
«Дніпродіпрошахт».  
Обмеження та обтяження – відсутні. 



https://bit.ly/3DiFAML 

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., Дніпро, вул. Малиновського маршала, 
76. 
 

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, 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;  

 адреса веб-сайту: www.spfu.gov.ua. 
 

Телефон для довідок: (056) 744-11-41. 
 

Частину майна об’єкта приватизації передано в оренду 
відповідно до 14 наявних договорів оренди.   
Граничний термін дії наявних договорів оренди – до 17.02.2027. 
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