
Хмельницька обл.,                      
Теофіпольський р-н, смт Теофіполь, 
пров. Тихий,8  

Адмінбудинок, гараж, убиральня загальною площею 175,4 
кв. м. та огорожа довжиною 79,8 п.м. 
 

Балансоутримувач: Головне управління 
Держпродспоживслужби в Хмельницькій області,  
код за ЄДРПОУ 40358308, що розташований за адресою:  
м. Хмельницький, вул. Шевченка, 53, тел. (0382) 65-07-34. 
 

Опис об’єкту:  адмінбудинок, гараж, убиральня загальною 
площею 175,4 кв.м.: фундамент будівель кам'яний та 
бетонний, стіни цегляні, покрівля рулонна і азбофанерна, 
перекриття - дерев'яне та залізобетонне, підлога - цементна, 
наявна електрифікація, опалення адмінбудинку водяне. 
 

Відомості  про об’єкт (нерухоме майно), розташований за 
адресою: Хмельницька обл., Теофіпольський р-н.,                        
смт Теофіполь, пров. Тихий, 8: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Держпродспоживслужба – Державна служба  України з 
питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. 
 

Функціональне використання: 
 1220.9 Будівлі для конторських та адміністративних цілей 

інше; 
 1242.1 Гаражі наземні; 
 1274.6  Господарські будівлі; 
 1274.6  Господарські будівлі. 

Загальна площа земельних ділянок: 

0,139 га 
Загальна площа будівель  та  споруд: 

175,4 кв. м. 

02.07.2021  

Адмінбудинок, гараж, 
убиральня загальною 
площею 175,4 кв. м та 
огорожа довжиною 79,8 п. м 

Загальні характеристики 

Вид майна: окреме майно 

Назва Загаль-
на 

площа  
(м. кв) 

Реєстра-
ційний 
номер 

Підстава 
виникнення 

права власності 

Форма власності та 
власник 
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 Витяг з ДРРП 

на нерухоме 
майно про 
реєстр пр. 
204281503 від 
16.03.2020 

Державна, 
Держпродспожив-
служба* 

Гараж, інв. № 
1013100060 

65,8 - - Державна, 
Держпродспожив-
служба* 

Убиральня, 
інв. № 
1013100059 

3,4 - - Державна, 
Держпродспожив-
служба* 

Огорожа, інв. 
№ 1013200058 

79,8 
п.м. 

- - Державна 

Держпродспожив-
служба* 



https://bit.ly/2UnbzHe 

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 Регіональному 
відділенню Фонду державного майна України по 
Вінницькій та Хмельницькій областях  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:  
 пн-чт. з 8-00 до 17-15;  
 пт. з 8-00 до 16-00. 
Телефон:  (0382) 72-09-40, E-mail: uriy_68@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 Головного управління Держпродспоживслужби в 
Хмельницькій області: Шевчук Павло Федорович,        
тел. (097) 934-67-89. 

 

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., Теофіпольський р-н., смт Теофіполь, 
пров. Тихий, 8: 
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розміщення та 
постійної 
діяльності 
органів і 
підрозділів ДСНС 

Витяг з Державного 
земельного кадастру НВ-
6806683142018 від 03.07.2018 
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