
Хмельницька обл.,                                    
смт. Ярмолинці,      
вул. Іова Івана,12 

Окреме майно - комплекс у складі: адмінбудинок літ."А-1" 
площею 99,9 кв.м; гараж літ."Б" площею 19,3 кв.м; хлів 
літ."В" площею 32,3 кв.м; хлів літ. "Д" площею 11,9 кв.м; 
вбиральня літ. "Г" площею 2,6 кв.м; огорожа,1, що 
знаходиться за адресою: Хмельницька обл., смт Ярмолинці,  
вул. Іова Івана,12. 
 

Балансоутримувач:  Головне управління 
Держпродспоживслужби в Хмельницькій області, код за 
ЄДРПОУ 40358308, контактні дані: тел. (0382) 65-07-34. 
 

Опис об’єкту: комплекс загальною площею 166,0 кв. м. у 
складі: 
 адмінбудинок літ. "А-1" площею, 99,9 кв. м.; 
 гараж літ."Б" площею 19,3 кв. м.; 
 хлів літ. “В" площею 32,3 кв. м.; 
 хлів літ. "Д" площею 11,9 кв. м.;  
 вбиральня літ."Г" площею 2,6 кв. м.; 
 огорожа, 1. 
 

Характеристика будівель: 
фундамент кам'яний, стіни цегляні, покрівля азбофанерна, 
перекриття дерев'яне, підлога - цементна і глина, наявна 
електрифікація, опалення адмінбудинку індивідуальне.  
 

Відомості  про об’єкт (нерухоме майно):  
 право власності на нерухоме майно зареєстроване за 
державою Україною в особі Державної служби України з 
питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів 
17.05.2018;  
 номер запису про право власності 26302209;  
 реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 
956816268258;  
 індексний номер витягу 125139897.  
 

Відомості про земельні ділянки: об’єкт розташований на 
земельній ділянці площею 0,0739 га, кадастровий номер 
6825855100:01:002:0080. Цільове призначення земель: для 
розміщення та постійної діяльності органів і підрозділів ДСНС. 
Право постійного користування земельною ділянкою надано 
Державній службі України з питань безпечності харчових 
продуктів та захисту споживачів.  

Загальна площа земельних ділянок: 

0,0739 га 

Загальна площа будівель  та  споруд: 

166,0 кв. м. 

11.05.2021  

Комплекс у складі: 
адмінбудинок літ. “А-1″ 
площею, 99,9 кв.м; гараж 
літ.”Б” площею 32,3 кв.м.; 
хлів літ. “Д” площею 11,9 
кв.м; вбиральня літ.”Г” 
плошею 2,6 кв.м; огорожа,1 

Загальні характеристики 

Вид майна: окреме майно 



https://bit.ly/3v4cPN9 

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 

- відшкодувати регіональному відділенню послуги суб’єкта 
оціночної діяльності за проведення незалежної оцінки 
об’єкта приватизації в сумі 6000,00 грн., у місячний строк з 
дати укладення договору купівлі-продажу. 
Огляд об'єкта приватизації: в робочі дні з 8-00 до 17-15 за 
місцем його розташування: Хмельницька обл.,                                    
смт. Ярмолинці, вул. Іова Івана,12, звернувшись до 
організатора аукціону. Телефон для довідок: (0382) 72-09-40 
у Хмельницькому. 
Контактна особа від регіонального відділення, яка є 
відповідальною за забезпечення можливості огляду 
об’єкта:  
 Степасюк Юрій Михайлович;  
 тел. (0382) 72-09-40 у Хмельницькому;  
 e-mail: uriy_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 Головного управління 
Держпродспоживслужби в Хмельницькій області, яка є 
відповідальною за забезпечення можливості огляду 
об’єкта:  
 Халаменда Володимир Леонідович;                                  
 тел. (068) 031-67-44. 
Організатор аукціону:  
 Регіональне відділення Фонду державного майна України 
по Вінницькій та Хмельницькій областях;  
 адреса: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя,10;  
 e-mail  vinnytsia@spfu.gov.ua ; 
 тел. (0432) 67-26-08. 

Умови приватизації: 
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