15.03.2021

Приміщення лікарні ветеринарної
медицини у складі: нежитлове
приміщення, А загальною площею
133,7 кв.м; гараж, Б загальною
площею 64,7 кв.м; вбиральня, б
площею 3,5кв.м за адресою:
Рожнятівський р-н, с.Цінева,
вул.Вагилевича Івана,1
Вид майна: окреме майно

Івано-Франківська обл.,
Рожнятівський р-н, с. Цінева,
вул. Вагилевича Івана, буд. 1

Загальні характеристики
Приміщення лікарні ветеринарної медицини у складі:
 нежитлове приміщення, А загальною площею 133,7 кв. м.;
 араж, Б загальною площею 64,7 кв. м.;
 вбиральня, б площею 3,5 кв. м.
Балансоутримувач: Рожнятівська районна державна лікарня
ветеринарної медицини, код ЄДРПОУ 00966419. Адреса:
77600, Івано-Франківська область, смт. Рожнятів, вул. Гетьмана
Мазепи, 4.
Характеристика конструктиву будівель та споруд:

Загальна площа земельних ділянок:

відсутня
Загальна площа будівель та споруд:

201,9 кв. м.

1. Ветлікарня - одноповерхова цегляна будівля загальною
площею 133,7 кв. м.:
 фундамент – бетонний;
 стіни – цегляні;
 покрівля – шифер.
2. Гараж - цегляна будівля площею 64,7 кв. м.:
 стіни – цегляні;
 покрівля-шифер.
3. Вбиральня - цегляна з бетонним вигребом площею 3,5 кв.
м.
Відомості про рухоме майно: рухоме майно відсутнє.

Відомості про земельну ділянку: інформація відсутня.

Умови приватизації:
-Покупець зобов’язаний компенсувати Регіональному
відділенню Фонду державного майна України по ІваноФранківській, Чернівецькій та Тернопільській областях
витрати на проведення незалежної оцінки Об’єкта
Приватизації в сумі 6500 (шість тисяч п’ятсот) гривень
протягом 30 днів з дати нотаріального посвідчення
договору купівлі-продажу.
Відповідальна особа за огляд об’єкту:
Клеймьонова Ірина Василівна, тел. (0342) 55-31-39,
E-mail: klmnv_26@spfu.gov.ua.
Час і місце проведення огляду об’єкта:
в робочі дні з 8.00 до 15.45 за місцем розташування
об’єкта:
Івано-Франківська обл., Рожнятівський р-н, с. Цінева,
вулиця Вагилевича Івана, будинок 1.
Контактна особа, відповідальна за підготовку:
Гавриляк Михайло Васильович, тел. (0342) 55-31-39,
E-mail: gavryljak_26@spfu.gov.ua.

Контакти
Контакт-центр ФДМУ: 0-800-50-56-46
Е-пошта: privatization@spfu.gov.ua

Детальна інформація
про об'єкт:
https://bit.ly/3bOECKq

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.

