
Закарпатська область,              
Тячівський р-н, смт. Дубове,                        
вул. Фізкультурна, 18 

Окреме майно - група інвентарних об’єктів у складі: 
адмінбудинок, А, хлів, Б, вбиральня, В, загальною площею 
217,9 кв. м. 
Балансоутримувач: Тячівська районна  державна   лікарня  
ветеринарної медицини; код  за  ЄДРПОУ  00698839; адреса: 
Закарпатська обл.,  м. Тячів,  вул. Польова, 5, тел. (03134) 3-28-
74. 
Технічна характеристика об’єкта:  
• адмінбудинок, А - окремо стояча одноповерхова будівля 
загальною площею 189,1 кв. м., 1967 року побудови. 
Фундамент – стрічковий бутобетонний, стіни та перегородки – 
цегляні, перекриття - дерев’яні поштукатурені, підлога – 
цементно-бетонна, дощата,  дах – двосхилий дерев’яний,  
покрівля – шиферна. 
• хлів, Б - окремо стояча будівля загальною площею 28,8 кв. 
м, 1967 року побудови. Фундамент– стрічковий бутобетонний, 
стіни та перегородки – цегляні, перекриття - дошки, підлога - 
бетонна,  дах – односхилий дерев’яний,  покрівля – шиферна. 
• вбиральня, В - фундамент - стрічковий бутобетонний, стіни 
– цегляні, підлога – бетонна. 
В цілому технічний стан будівель А та Б незадовільний, 
потребує невідкладного капітального ремонту. Від будівлі 
вбиральні, літ. В, яка перебувала в аварійному стані 
залишились окремі конструктиви. 
Відомості  про об’єкт (нерухоме майно), розташований за 
адресою: Закарпатська область, Тячівський р-н, смт. Дубове, 
вул. Фізкультурна, 18: 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Функціональне використання: об’єкт не використовується. 

Загальна площа земельних ділянок: 

0,1200 га 
Загальна площа будівель  та  споруд: 

217,9 кв. м. 

 

06.05.2021  

Група інвентарних 
об’єктів у складі: 
адмінбудинок, А, хлів, 
Б, вбиральня, В, 
загальною площею 
217,9 кв.м 

Загальні характеристики 

Вид майна: окреме майно 

Назва Загаль-
на 

площа  
(м. кв) 

Реєстра-
ційний 
номер 

Підстава виникнення 
права власності 

Форма 
власності та 

власник 

Група 
інвентарних 

об’єктів у 
складі: 

адмінбуди-
нок А,  
хлів Б, 

вбиральня В 

217,9 170961402
1244 

Свідоцтво про право 
власності на нерухоме 
майно серія САС № 
876449,  видане 
виконавчим комітетом 
Дубівської селищної 
ради 19.05.2010, Витяг з 
Державного реєстру 
речових прав на 
нерухоме майно  
№214652464 від 
02.07.2020  

державна, 
Державна 
служба України 
з питань 
безпечності 
харчових 
продуктів та 
захисту 
споживачів, код 
ЄДРПОУ: 
39924774  



https://bit.ly/3bCqW4G 

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 

- покупець зобов’язаний  відшкодувати органу приватизації 
витрати, пов’язані з проведенням незалежної оцінки майна в 
сумі 2 900,00 (дві тисячі дев’ятсот грн. 00 коп.)  гривень без 
урахування ПДВ протягом 30 календарних днів з дати 
укладання Договору купівлі – продажу. 
 

Огляд об'єкта приватизації: у робочі дні з 8:00 до 17:00 , в 
п’ятницю – з 8.00 до 15.45 за місцезнаходженням об’єкта:  
 
Закарпатська область, Тячівський р-н, смт. Дубове,                        
вул. Фізкультурна, 18. 
 
Контактна особа, яка є відповідальною за забезпечення 
можливості огляду об’єкта: Качур Марія Михайлівна, 
телефон: (0312) 61-38-83,  Е-mail: mariia.kachur@spfu.gov.ua. 
 

Організатор аукціону:  
 Управління забезпечення реалізації повноважень у 
Закарпатській області Регіонального відділення Фонду 
державного майна  України по Львівській, Закарпатській та 
Волинській областях;  
 адреса: 88000, Закарпатська обл.,  м. Ужгород, вул. 
Собранецька,60;  
 адреса веб-сайту: zakarpattia@spfu.gov.ua; 
 телефон для довідок:  (0312) 61-38-83. 

Відомості про земельну ділянку: об’єкт приватизації 
розташований на земельній ділянці площею 0,1200 га.  
Технічна  документації із землеустрою на зазначену земельну 
ділянку в стадії виготовлення. 
Інформація про договори оренди: станом на 01.04.2021 
договорів оренди немає. 
 

Умови приватизації: 
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