
Хмельницька обл.,  

Кам’янець-Подільський р-н,  

с. Довжок, вул. Унявко, 1 

Об'єкт незавершеного будівництва "Солодове відділення 
(літ. Г)” обліковується на балансі Державного 
підприємства спиртової та лікеро-горілчаної 
промисловості "УКРСПИРТ", код за ЄДРПОУ 37199618.  
 
Процент готовності будівництва становить 79%. 
 
 

Основні конструктивні елементи будівлі:  
 
 Фундамент - залізобетонні фундаментні блоки, стіни - 
цегляні, частково поштукатурені, облицьовані, 
перегородки - цегляні, частково поштукатурені, 
облицьовані, перекриття - залізобетонні плити, підлога 
цементна, покрівля - сумісна з перекриттям, вікна - 
подвійні, створчаті, двері - однопільні, частково відсутні, 
інженерне обладнання - частково електрифіковано, 
більшість відсутня, оздоблення зовнішнє - поштукатурено, 
облицьовано.  
 
Право власності на об'єкт зареєстровано за 
Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського 
господарства України.  
 
Індексний номер витягу 215344966, реєстраційний номер 
2116927068224.   
 
Відомості про земельну ділянку: 
 
Об'єкт розташовується на земельній ділянці площею 
3,2727 га, кадастровий номер 6822482400:01:006:0635.  
(Інформаційна довідка з Державного реєстру речових 
прав на нерухоме майно від 25.05.2016 № 59809885).  
 
Окремо  земельна ділянка під об'єктом не виділена. 
 

Загальна площа земельних ділянок: 

3,2727 га 

Загальна площа будівель та споруд: 

не визначена 
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https://bit.ly/37i6NPd 

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: 

- завершення будівництва та введення в експлуатацію 
об’єкта протягом 5-ти років з дня підписання договору 
купівлі-продажу; 
- подальше відчуження покупцем об’єкта в період 
чинності зобов’язань покупця, зазначених в договорі 
купівлі-продажу, здійснюється виключно за згодою 
органу приватизації. 
 
Оглянути об’єкт приватизації можна в робочі дні             
з 8-00 до 17-00 за місцем його розташування:  
Хмельницька обл., Кам’янець-Подільський р-н,                 
с. Довжок, вул. Унявко, 1, звернувшись до 
організатора аукціону. Телефон для довідок: (0382) 72-
09-40 у м. Хмельницькому. 
 
Контактна особа від РВ ФДМУ, відповідальна за 
забезпечення можливості огляду об’єкта:                 
Капранова Наталія Василівна, тел. (0382) 72-09-40                                   
у м. Хмельницьому, e-mail: natalia_68@spfu.gov.ua.  
Час роботи: у робочі дні з 8-00 до 17-15,                                    
у п’ятницю з 8-00 до 16-00.  
 
Контактна особа від ДП спиртової та лікеро-горілчаної 
промисловості «УКРСПИРТ», відповідальна за 
забезпечення можливості огляду об’єкта:           
Сущевська Олена Олександрівна, тел. (03849) 9-12-49. 
Час роботи: у робочі дні з 9-00 до 18-00. 

mailto:privatization@spfu.gov.ua

