
Закарпатська область,                    
смт. Великий Березний,                 
вул. Партизанська, 54 

Окреме майно - група інвентарних об'єктів у складі:  
 нежитлова будівля ветлікарні, літ. «А», загальною 

площею 471,2 кв.м;  
 пожежний резервуар (І) об’ємом 191,0 куб.м.  
 

Балансоутримувач : Головне управління 
Держпродспоживслужби в Закарпатській області, код за  
ЄДРПОУ 40314229, адреса: 88015, м. Ужгород, вул. Минайська, 
39 а, тел. (0312) 67-24-03. 
 

Опис об’єкту: до складу групи інвентарних об'єктів входять:  
 окремо стояча двоповерхова нежитлова будівля ветлікарні 

загальною площею 471,2 кв. м. Стіни будівлі - цегляні, 
покрівля - зруйнована, двері та вікна – демонтовані, стіни 
та перегородки – частково демонтовані. 

 пожежний резервуар являє собою підземну конструкцію 
глибиною 1,5 м, об’ємом 191,0 куб.м.  

Об’єкт в цілому перебуває в незадовільному технічному 
стані.  
 

Відомості  про об’єкт (нерухоме майно), розташований за 
адресою: Закарпатська область, смт Великий Березний,  
вул. Партизанська, 54: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Функціональне використання: 1220.9 Будівлі для конторських 
та адміністративних цілей інші. 
 

Станом на 01.06.2021 договорів оренди немає.  
 

Умови продажу: без умов. 

Загальна площа земельних ділянок: 

0,9009 га  

Загальна площа будівель та споруд: 

471,2 кв. м. 

05.07.2021  

Група інвентарних об’єктів   
у складі: нежитлова будівля 
ветлікарні, літ “А”, 
загальною площею 471,2 
кв.м; пожежний резервуар 
(І) об’ємом 191,0 куб.м 

Загальні характеристики 

Вид майна: окреме майно 
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Витяг з Державного 
реєстру речових прав на 
нерухоме майно  № 
219775197 від 
11.08.2020, Свідоцтво 
про право власності на 
нерухоме майно серія 
САС № 221674,  видане 
виконавчим комітетом 
Великоберезнянської 
селищної ради 
03.06.2009 

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

39924774  



https://bit.ly/3eRNtN2 

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 

Огляд об'єкта приватизації:  
 у робочі дні  з 8.00 до 17.00;  
 в п’ятницю – з 8.00 до 15.45 
за місцерозташуванням об’єкта: Закарпатська область,              
смт  Великий Березний, вул. Партизанська, 54. 
 

Відповідальна особа:  
 балансоутримувача – Петраш Ірина Володимирівна, 

телефон: (0312) 67-25-99, 67-24-03;                                                
Е-mail: mainoffice@zak-dpss.gov.ua; 

 організатора аукціону – Полюхіна Лариса Михайлівна, 
телефон для довідок: (0312) 61-38-83. 

 

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, розташовану за адресою: 
Закарпатська область, смт  Великий Березний,  
вул. Партизанська, 54: 
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Для 
обслуговування 
адміністратив-
ного будинку та 
господарських 
будівель 

Державна,  
Витяг з Державного реєстру 
речових прав на нерухоме майно 
про реєстрацію іншого речового 
права №227042010 від 
06.10.2020, Державний акт на 
право постійного користування 
земельною ділянкою  серія ЯЯ 
№097963 від 04.11.2008  
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