
Чернівецька обл., Глибоцький р-н,  
с. Чагор, вул. Грушевського М., 33 

Будівля передавального радіоцентру, обзорний локатор, 
загальною площею 87,40 кв. м. 
 

Балансоутримувач: Львівський регіональний структурний  
підрозділ Украероруху державного підприємства 
обслуговування повітряного руху України (код ЄДРПОУ 
19326017), адреса: вул. Любінська, 217, м. Львів, 79040, 
контактний телефон: (+38 032) 297-21-12. 
 

Опис об’єкта: основні елементи будівлі: фундамент та цоколь – 
бетон стрічковий, стіни – цегляні, міжповерхове перекриття – 
з/б плити, підлога – бетонна, дах – шифер, вікна та двері – 
дерев’яні.  
 

Відомості  про об’єкт (нерухоме майно), розташований за 
адресою: Чернівецька обл., Глибоцький р-н, с. Чагор,  
вул. Грушевського М., 33: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
Функціональне використання: для розміщення 
радіотехнічного обладнання. 
 
Об’єкт в оренді не перебуває. 

Загальна площа земельних ділянок: 

0,9829 га 

Загальна площа будівель  та  споруд: 

87,40 кв. м. 

28.05.2021  

Будівля передавального 
радіоцентру, обзорний 
локатор, загальною 
площею 87,40 кв. м. 

Загальні характеристики 

Вид майна: окреме майно 
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Інформаційна довідка з 
Державного реєстру 

речових прав на нерухоме 
майно та Реєстру прав 

власності на нерухоме 
майно, Державного 

реєстру Іпотек, Єдиного 
реєстру заборон 

відчуження об’єктів 
нерухомого майна щодо 

об’єкта нерухомого майна 
№239412933 від 

30.12.2020, 
 Свідоцтво про право 

власності, САС/211518, 
09.09.2008, Виконавчий 

комітет Чагорської 
сільської ради, рішення 
№152 від 03.09.2008 р. 

Державна, 
Держава в 

особі 
Міністерства 
транспорту та 

зв'язку 
України в 

Оперативно-
му управлінні 
Державного 

підприємства 
обслугову-

вання 

повітряного 
руху України, 
код ЄДРПОУ 

19477064 



https://bit.ly/3c3M2ZM 

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 

- без умов. 
 

Огляд об'єкта приватизації: за місцем його розташування за 
адресою: Чернівецька обл., Глибоцький р-н, с.Чагор,  
вул.Грушевського М.,33: 
 у робочі дні  з 8.00 до 17.00;  
 в п’ятницю – з 8.00 до 15.45 
 
Контактна особа, яка є відповідальною за забезпечення 
можливості огляду об’єкта: Рудий Анатолій Никифорович - 
начальник об’єктів ЗНС, тел. (067) 620-92-75, (0372) 129-03, 
електронна пошта Rudyi_AN@uksatse.aero. 
 

Організатор аукціону:  
 Регіональне відділення Фонду державного майна України 
по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській 
областях; 
 адреса: м. Івано-Франківськ, вул.Василіянок,48; 
 веб-сайт http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/chernivtsi.html. 
 
Контактна особа Управління забезпечення реалізації 
повноважень у Чернівецькій області Регіонального 
відділення Фонду державного майна України по Івано-
Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях:  
 Ярмистий Василь Іванович;  
 телефон для довідок: (0372) 51-86-60;  
 адреса електронної пошти: akciya_77@spfu.gov.ua. 

Умови приватизації: 
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12.05 Для 
розміщення та 
експлуатації 
будівель і 
споруд 
авіаційного 
транспорту, 
обслуговування 
аеронавігацій-
них споруд 

Державна, 
Право постійного користування 
земельною ділянкою. 
Витяг з Державного 
земельного кадастру про 
земельну ділянку, серія та 
номер : НВ-7302990382019, 
виданий 30.01.2019,  
Державний акт від 07.12.2005 
ЯЯ 350159 
Обтяжень на земельну ділянку 
немає. 

Відомості  про земельну ділянку, розташовану за адресою: 
Чернівецька обл., Глибоцький р-н, с. Чагор,  
вул. Грушевського М., 33: 
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