09.04.2021

Нежитлова будівля
(свинарник)

Вид майна: окреме майно

Тернопільська обл.,
Теребовлянський р-н.,
с.Кобиловолоки,
вул. Центральна, буд. 163

Загальні характеристики
Окреме майно - нежитлова будівля (свинарник).
Балансоутримувач: ДП «Укрспирт» (код за ЄДРПОУ 37199618).
Інформація про балансоутримувача: юридична адреса ДП
«Укрспирт»: 07400, Київська область, м. Бровари, вул. Гагаріна, 16;
контактні дані: Вергелес Георгій Валентинович, телефон (067) 40197-41, адреса електронної пошти g.vergeles@ukrspirt.com.
Відомості про об‘єкт, розташований за адресою: Тернопільська
обл., Теребовлянський р-н., с. Кобиловолоки, вул. Центральна,
буд. 163:
Інв.
номер

2,2 га

130026

Нежитлова
будівля
(свинарник)

Загальна площа земельних ділянок:

Назва

Загальна
площа
(м кв.)

Реєстраційний
номер

491,1

31725119

Функціональне
використання

Підстава
виникнення
речового
права

Форма
власності
та
власник*

1271.1
Будівлі
для
тваринництва

Свідоцтво
про право
власності
САЕ 011255
від
27.04.2011

Державна
МРЕТС

* - згідно з Інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме

Загальна площа будівель та споруд:

491,1 кв. м.

майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру
іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна
щодо об’єкта нерухомого майна: власником майна є Держава Україна в особі
Міністерства аграрної політики та продовольства України (код за ЄДРПОУ
37471967), правонаступником якого, згідно з постановою Кабінету Міністрів
України від 02.09.2019 № 829 «Деякі питання оптимізації системи
центральних органів виконавчої влади», є Міністерство розвитку економіки,
торгівлі та сільського господарства України (код за ЄДРПОУ 37508596).

Перелік майна, яке передане в оренду станом на 02.02.2021
року:
Орендар

Фермерське
господарство
"ЛЕГАФАРМС"

Назва об’єкта
оренди
Будівля
свинарника

Орендова
на площа
(кв м)
491,1

Цільове
призначення
оренди
З метою
вирощування
свиней

Реквізити
договору
оренди та
термін його дії
№ 1296 від
12.06.2018,
термін дії до
11.05.2021

Орендна плата за 1 кв. м за місяць без ПДВ (грн.): 3,7 грн.
Договір оренди зберігає чинність для нового власника. (стаття 23
Закону України «Про оренду державного та комунального майна»
(зі змінами).

Інформація про земельну ділянку, розташовану за
адресою: Тернопільська обл., Теребовлянський р-н.,
с. Кобиловолоки, вул. Центральна, буд. 163:

Назва

Земельна
ділянка

Площа
земельної
ділянки
(га)
2,2

Кадастровий
номер

6125083200:0
4:001:0565

Цільове
призначен-ня
земельної ділянки

Землі
промисловості,
для розміщення
та експлуатації
основних,
підсобних і
допоміжних
будівель та
споруд
підприємств
переробної,
машинобудівної
та іншої
промисловості

Форма власності ,
підстава на право
користування
земельною
ділянкою,
інформація про
обтяження
Витяг 199258384
від
06.02.2020.Рішення
про державну
реєстрацію прав та
їх обтяжень (з
відкриттям
розділу), індексний
номер 51005624
від 06.02.2020
Власник
Теребовлянська
РДА, код за
ЄДРПОУ 04058278

Умови приватизації:
- збереження до 01 липня 2021 року видів діяльності, які
здійснювалися за допомогою вказаного окремого майна
Кобиловолоцького місця провадження діяльності та
зберігання спирту ДП «Укрспирт» на дату підписання
договору купівлі – продажу.
Час і місце проведення огляду об’єкта:
у робочі дні з 9-00 до 17-00 за місцем його розташування за
адресою: Тернопільська обл., Теребовлянський р-н.,
с. Кобиловолоки, вул. Центральна, буд.163.
Контактна особа на об’єкті:
Кулик Юрій Васильович – керівник Кобиловолоцького МПД,
контактний телефон (050) 377-37-10.
Організатор аукціону:
• Регіональне відділення Фонду державного майна
України по Івано-Франківській, Чернівецькій та
Тернопільській областях;
• адреса: 76019, м. Івано – Франківськ, вул. Василіянок, 48;
• веб-сайт: www.spfu.gov.ua/ua/regions/ternopil;
• email: ternopil@spfu.gov.ua;
• телефон для довідок: (0352) 25-04-87;
• час роботи: з 8.00 до 17.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з
8.00 до 15.45, обідня перерва з 12.00 до 12.45.
Контактна особа організатора аукціону:
Белошицький Р.А. тел. (0352) 52-73-77.

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

Детальна інформація
про об'єкт:
https://bit.ly/2RdcWqu

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.

