
Івано-Франківська область,   
смт Рожнятів, вул. Шевченка, 3а 

Адміністративний будинок, А загальною площею 745,7 кв.м, гараж, 
Б загальною площею 104,9 кв.м. 
Балансоутримувач: Головне управління статистики в Івано-
Франківській області (код за ЄДРПОУ 02360599),  
адреса: м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 6, тел. (0342) 752477. 
Опис об'єкта: до складу об'єкта приватизації входять: 
 Адміністративний будинок - триповерхова цегляна будівля 

загальною площею 745,7 кв. м (перший поверх цокольний): 
фундамент бетонний, стіни цегляні, перекриття залізобетонні, 
покрівля з шиферу, підлога паркетна. Підведені інженерні 
комунікації: опалення, електропостачання, водопостачання, 
газ.  

 Будівля гаража загальною площею 49,1 кв. м.: рік побудови - 
1980. Фундамент бетонний, стіни цегляні, перекриття 
залізобетонні, покрівля з шиферу. Наявне електропостачання. 

Будівлі огороджені, розташовані в центральній зоні смт Рожнятів. 
Відомості про об’єкт (нерухоме майно), розташований за адресою: 
Івано-Франківська обл., смт Рожнятів, вул. Шевченка, 3а: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Функціональне використання:  1220.9 Будівлі для конторських та 
адміністративних цілей інші. 
Відомості про земельну ділянку, розташовану за адресою: Івано-
Франківська обл., смт Рожнятів, вул. Шевченка, 3а: 

Загальна площа земельних ділянок: 

0,1860 га 

Загальна площа будівель та споруд: 

850,6 кв. м. 

03.08.2021  

Адміністративний будинок, А, 
загальною площею 745,7 кв.м, 
гараж, Б, загальною площею 
104,9 кв.м  

Вид майна: окреме майно 
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Інформація 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’єкту нерухомого майна № 
214448816 від 01.07.2020 на 
підставі свідоцтва про право 
власності, б/н, виданого 
20.02.2006 Рожнятівською 
сільською радою 

Державна. 
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Державна, Витяг з Державного 
реєстру речових прав на нерухоме 
майно та Реєстру прав власності на 
нерухоме майно про реєстрацію 
іншого речового права від 11.05.2017 
№86739690 на підставі державного 
акту на право постійного 
користування земельною ділянкою, 
серія та номер: ЯЯ № 125318, 
виданого 18.04.2006 Рожнятівською 
селищою радою 



https://bit.ly/37sZbsw 

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 

Умови приватизації: 
- без умов. 
 

Контактна особа організатора аукціону, яка є відповідальною за 
забезпечення можливості огляду об’єкта: 
 Клеймьонова Ірина Василівна; 
 тел. (0342) 55-31-39;  
 E-mail: klmnv_26@spfu.gov.ua. 
 

Час і місце проведення огляду об’єкта:  
в робочі дні з 8.00 до 15.45 за місцем розташування об’єкта: 
Івано-Франківська обл., смт Рожнятів, вул. Шевченка, 3а. 
 

Організатор аукціону:  
 Регіональне відділення Фонду державного майна України по 

Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях;  
 адреса: м. Івано-Франківськ, вул.Василіянок, 48, ІІІ поверх; 
 адреса веб-сайту: www.spfu.gov.ua; 
 тел. (0342) 55-31-39, 75-23-67;  
 час роботи - робочі дні з 8.00 до 17.00 (в п'ятницю та 

передсвяткові дні з 8.00 до 15.45). 

Перелік майна, яке передане в оренду, станом на 01.07.2021: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Відповідно до частини 4 статті 18 Закону України «Про 
приватизацію державного і комунального майна» договори оренди 
зберігають чинність для нового власника приватизованого майна. 

Орендар Назва об’єкта 
оренди 

Орендо-
вана  

площа,  
кв.м 

Цільове 
призначення 

оренди 

Реквізити 
договору 
оренди та 

термін його дії 

Орендна 
плата за 

м2 на 
місяць, 
без ПДВ 

Івано-
Франківська 
квартирно-
експлуатаційна 
частина району 

Приміщення 
площею  
251,4 кв.м 

251,4 Для 
розміщен-
ня 
бюджетної 
установи 

Договір 
№04/16 від 
01.03.2016, 
термін дії - до 
01.01.2022 

1 грн на рік 
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