
Закарпатська область,                    
смт. Великий Березний,                 
вул. Партизанська, 54 

Окреме майно - група інвентарних об'єктів у складі:  
 нежитлова будівля ветлікарні, літ. «А», загальною 

площею 471,2 кв.м;  
 пожежний резервуар (І) об’ємом 191,0 куб.м.  
 
Балансоутримувач : Головне управління 
Держпродспоживслужби в Закарпатській області,                          
код за  ЄДРПОУ 40314229. 
 
Технічна характеристика будівель та споруд:  
 
1. Нежитлова будівля ветлікарні , літ. «А» - окремо 

розташована двоповерхова будівля загальною площею 
471,2 кв.м.:  

 стіни будівлі – цегляні;  
 покрівля будівлі зруйнована; 
 двері та вікна демонтовані; 
 стіни та перегородки – частково зруйновані. 
2. Пожежний резервуар - підземна конструкція глибиною 

1,5 м, об’ємом 191,0 куб.м.  
 
Об’єкт в цілому перебуває в незадовільному технічному 
стані.  
 
Реєстраційний номер об’єкта:  2143236721208   
 
Відомості про земельну ділянку:  
 об’єкт розташований на земельній ділянці площею           

0,9009 га;   
 згідно Державного акту на право постійного користування 

земельною ділянкою від 04.11.2008, серія ЯЯ №08-7963;  
 кадастровий номер земельної ділянки: 

2120855100:04:001:0001.   

Загальна площа земельних ділянок: 

0,9009 га  

Загальна площа будівель та споруд: 

471,2 кв. м. 

18.03.2021  

Група інвентарних об’єктів   
у складі: нежитлова будівля 
ветлікарні, літ “А”, 
загальною площею 471,2 
кв.м; пожежний резервуар 
(І) об’ємом 191,0 куб.м 

Загальні характеристики 

Вид майна: окреме майно 



https://bit.ly/3eRNtN2 

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: 
Качур Марія Михайлівна, тел: (0312) 61-38-83,   
е-mail: refor_21@spfu.gov.ua. 
 
Час і місце проведення огляду об’єкта:  
в робочі дні з 8.00 до 17.00, в п’ятницю – з 8.00 до 15.45   
за місцем розташування об’єкта:  
 
Закарпатська область, смт Великий Березний,                    
вул. Партизанська, 54. 
 
Орган приватизації та контактна особа відповідальна за 
підготовку:  
 Управління забезпечення реалізації повноважень у 

Закарпатській області Регіонального відділення ФДМУ 
по Львівській, Закарпатській та Волинській областях;  

 Дудівка Іванна Іванівна, тел. (0312) 61-38-83,                        
е–mail:  ivanna_21@spfu.gov.ua. 
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