
Хмельницька обл., 

м. Хмельницький,    

вул. Сіцінського Юхима, 26а 

Окреме майно - будівля гаражів (гараж літ. "Б-1"; гараж літ. 
"В-1") загальною площею 474,7 кв. м, бетонна площадка, 
цегельний навіс, що знаходяться за адресою:                                
м. Хмельницький, вул. Сіцінського Юхима, 26а. 
 
Балансоутримувач: Регіональний офіс водних ресурсів у 
Хмельницькій області. Код ЄДРПОУ:05446893. 
Місцезнаходження:29013, Україна, Хмельницька область обл., 
місто Хмельницький, вул. Соборна, буд. 29. 
Телефон для довідок: (0382) 79-57-98. 
 

Інформація про державну реєстрацію:  
 право власності на об'єкт зареєстроване за Державним 

агентством водних ресурсів України від 25.03.2019;  
 номер запису про право власності 30909807; 
 реєстраційний номер об'єкта 1797062668101 (Витяг з 

Державного реєстру речових прав  на нерухоме майно  про 
реєстрацію  права власності від 28.03.2019 № 161338244.  

 
Балансова вартість: 20187,00 грн.  
 
Відомості про земельну ділянку:  
 об'єкт розташований на земельній ділянці площею 0,68 га; 
 кадастровий номер 6824782000:02:001:0033;  
 Витяг з Державного земельного кадастру про земельну 

ділянку номер НВ-6809485212019 від 05.08.2019. 
 
Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта:  
частина будівлі перебуває в оренді, а саме:  
 приміщення площею 62,7 кв. м.;  
 орендар ФОП Мацібора Анатолій Васильович;  
 договір № 1908 від 26.06.2017 до 25.04.2023; 
 орендна плата за січень 2021р. - 1971,07 грн. 
 

Загальна площа земельних ділянок: 

0,68 га 

Загальна площа будівель та споруд: 

474,7 кв. м. 

16.03.2021  

Будівля гаражів (гараж літ. 
“Б-1”; гараж літ. “В-1”) 
загальною площею 474,7 
кв. м, бетонна площадка, 
цегельний навіс 

Загальні характеристики 

Вид майна: окреме майно 



https://bit.ly/3bTH9mC 

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. 
 

Відповідальна особа за огляд об’єкту:  
Шишковський Артур Євгенович, тел. (097) 838-91-77. 
 
Час і місце проведення огляду об’єкта:  
в робочі дні з 08.00 до 17.00 за місцем розташування 
об’єкта (Хмельницька обл., м. Хмельницький, вул. 
Сіцінського Юхима, 26а), звернувшись до організатора 
аукціону. Телефон для довідок: (0382) 72-09-40. 
 
Орган приватизації та контактна особа, відповідальні за 
підготовку: Регіональне відділення Фонду державного 
майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях, 
Капранова Наталія Василівна, тел. (0382) 72-09-40,                 
e-mail: natalia_68@spfu.gov.ua. 
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