
Назва об`єкта: будівля колишнього магазину №63,64 загальною площею 

192,8кв.м  

Адреса об`єкта: Одеська обл., м. Арциз, вул.Привокзальна,3а  

Балансоутримувач: СБМРіЦС Одеського БМЕУ №1 Одеської залізниці код 

ЄДРПОУ 01071580 

Адреса балансоутримувача: 65033, м. Одеса, вул. 5-та Заводська, 231-б 

 

Інформація про об`єкт:  Об’єкт приватизації -  окремо розташована 

одноповерхова кам’яна будівля, яка знаходиться неподалік від залізничної станції  

“Арциз”. Будівля складається з приміщень загальною площею 192,8кв.м, а саме: 

торгового залу – 68,9кв.м, чотирьох складських приміщень площею 15,8кв.м, 34,3кв.м, 

22,3кв.м, 14,2кв.м,  підсобного приміщення площею 5,9кв.м, коридору площею 

13,3кв.м, трьох тамбурів площею 6,5кв.м, 4,8кв.м, 6,8кв.м, висота приміщень - 2,86 

кв.м.  Рік введення в експлуатацію – 1994. Об’єкт тривалий час не використовується, 

знаходиться в занедбаному стані та потребує капітального ремонту.  

Початкова ціна об`єкта без ПДВ - 446000,00 грн. 

ПДВ – 89200,00 грн.  

Початкова ціна  об`єкта з урахуванням ПДВ – 535200,00грн. 

 

Умови продажу: Подальше використання об’єкта визначає покупець. 

Утримання об`єкту у належному санітарно-технічному стані. Питання використання 

земельної ділянки під придбаним об’єктом вирішуватиметься покупцем самостійно 

згідно з чинним законодавством після підписання акту приймання-передачі об’єкту. 

Реєстраційний внесок учасника аукціону в сумі 17,00 грн. та кошти під час 

розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р №37184004004570, в 

банку ГУДКСУ в Одеській області, м. Одеса, МФО 828011, код 20984091, одержувач 

РВ ФДМУ по Одеській області. 

Грошові кошти в розмірі 53520,00 грн., що становить 10% від початкової ціни 

об’єкта приватизації, покупець перераховує одержувачу – РВ ФДМУ по Одеській 

області на р/р №37313002004570; МФО 828011; код  20984091; Банк ГУДКСУ в 

Одеській області, м. Одеса.  

 

Аукціон відбудеться 26 лютого 2016 року об 11-й годині за адресою: м. 

Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, 11 поверх, каб.1115. 

Кінцевий термін прийняття заяв для участі в аукціоні - 22 лютого 2016 року 

до 16.00. 

 

Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні з 10.00 до 16.00 години за місцем 

його розташування при сприянні регіонального відділення Фонду державного майна 

України по Одеській області. Додаткову інформацію можна отримати за телефоном 

728-72-62 . 

Прийом заяв в робочі дні (крім п’ятниці ) з 10.00 до 16.00 години, у п’ятницю з 

10.00 до 15.00 години у регіональному відділенні ФДМУ по Одеській області, адреса: 

м. Одеса, вул. Велика Арнаутська,15, 11 поверх, каб.1113, тел.: 728-72-62. 

 

 

 

 

 

 


