
Хмельницька обл.,  
м. Славута,  
вул. Привокзальна, 69А 

Група інвентарних об’єктів у складі: адмінбудівля загальною 
площею 279,3 кв.м; склад ПММ загальною площею 48,2 кв.м;  
гараж загальною площею 335,9 кв.м; будівля складу для 
сипучих матеріалів загальною площею 86,1 кв.м; будівля 
складу для сипучих матеріалів загальною площею 24,2 кв.м; 
будівля сараю загальною площею 6,2 кв.м; будівля вбиральні 
загальною площею 4,1 кв.м; благоустрій; доріжка; під’їздна 
дорога; теплотраса. 
 

Балансоутримувач: Регіональний офіс водних ресурсів у 
Хмельницькій області, код за ЄДРПОУ 05446893, що 
розташований за адресою: м. Хмельницький, вул. Соборна, 29, 
тел. (0382) 79-57-98. 
 

Характеристика конструктиву та наявних комунікацій:  
 адмінбудівля: цегляна, фундамент будівлі бетонний, 
перекриття з/б плити, шиферна покрівля, електрифікована; 
 будівлі складів та сараю: цегляні з кам'яним фундаментом, 
шиферна покрівля;  
 гараж: цегляний, перекриття бетонне, покрівля рубероїдна; 
 склад ПММ: цегляний, фундамент бетонний, перекриття 
бетонне;  
 будівля вбиральні цегляна, покрівля азбоцементна.  
 

Відомості  про об’єкт (нерухоме майно): об’єкт включає 7 
одиниць нерухомого майна (адмінбудівля, склад ПММ, гараж, 
2 будівлі складів для сипучих матеріалів,сарай, вбиральня) 
загальною площею 784,0 кв. м., розташованих за адресою: 
Хмельницька обл., м. Славута, вул. Привокзальна, 69А.  
Загальна площа будівель, споруд та інфраструктурних мереж – 
2826,8 кв. м. 
 Реєстраційний номер: 2289090168106. 
 Функціональне використання: 1220.9 Будівлі для 
конторських та адміністративних цілей інше; 1274.6  
Господарські будівлі; 1242.1 Гаражі наземні; 2112,9 Шляхи, 
вулиці, дороги та дорожні споруди інше; 2222,2 Місцеві 
теплові мережі.  
Підстава виникнення права власності: Витяг з ДРРП на 
нерухоме майно про реєстрацію права власності 
244093662 від 12.02.2021. 
Форма власності та власник: Державна; Державне агентство 
водних ресурсів України. 

Загальна площа земельних ділянок: 

0,5776 га 

Загальна площа будівель  та  споруд: 

784,0 кв. м. 

01.06.2021  

Група інвентарних 
об’єктів  
 

Загальні характеристики 

Вид майна: окреме майно 



https://bit.ly/3fGR4h6 

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:  
 пн-чт. з 8-00 до 17-15;  
 пт. з 8-00 до 16-00; 
 телефон:  (0382) 72-09-40;  
 е-mail: yurii.stepasiuk@spfu.gov.ua. 
 

Відповідальна особа:  
 від Регіонального відділення Фонду державного майна 
України по Вінницькій та Хмельницькій областях: Степасюк 
Юрій Михайлович, тел. (0382) 72-09-40; 
 від Регіонального офісу водних ресурсів у Хмельницькій 
області: Шишковський Артур Євгенович, тел. (0382) 79-57-98. 
 

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) 65-26-08. 

Умови приватизації: 

Відомості про земельну ділянку, розташовану за адресою:   
Хмельницька обл., м. Славута, вул.Привокзальна, 69А: 
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Витяг з Державного 
земельного кадастру НВ-
6808674072019 від 26.04.2019 
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