
Івано-Франківська обл.,               
Калуський р-н, Тростянецька с/рада, 
урочище «Сівка», 1 

Окреме майно державної установи «Івано-Франківська установа 
виконання покарань (№ 12)». 
Балансоутримувач:  Державна установа «Івано-Франківська установа 
виконання покарань (№ 12)» (код за ЄДРПОУ 08563624), адреса: 
76018 м. Івано-Франківськ, вул. Коновальця, 70А, тел. (0342) 559302.  
Опис об’єкта: перелік окремого майна державної установи «Івано-
Франківська установа виконання покарань (№ 12)» складається з 53 
інвентарних номерів будівель, споруд, інфраструктурних об’єктів і 
мереж. 
Відомості  про об’єкт (нерухоме майно): об’єкт включає 44 
зареєстровані одиниці нерухомого майна (виробничі та інші 
спеціалізовані будівлі і споруди) загальною площею 10717,0 кв. м. та 
9 одиниць інфраструктурних об’єктів і мереж загальною довжиною 
12148,10 м. п., розташованих за адресою: Івано-Франківська область, 
Калуський р-н, Тростянецька с/рада, урочище «Сівка», 1.  
 Реєстраційний номер: 2453192226220. 
 Функціональне використання: 1274.3 Будівлі виправних 

закладів, в’язниць та слідчих ізоляторів.  
Будівлі та споруди не використовуються.  
Відомості про земельні ділянки, розташовані за адресою:   
Івано-Франківська область, Калуський р-н, Тростянецька с/рада, 
урочище «Сівка», 1: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Станом на 01.10.2021 об’єкт в оренді не перебуває.  

 

Загальна площа земельних ділянок: 

67,3992 га 

Загальна площа будівель  та  споруд: 

10717,0 кв. м. 

21.10.2021  

Окреме майно державної 
установи “Івано-Франківська 
установа виконання покарань  
(№ 12)” 

Загальні характеристики 

Вид майна: окреме майно 

Назва Площа 
земель-

ної 
ділянки 

(га) 

Кадаст-
ровий 
номер 

Цільове 
призначенн
я земельної 

ділянки 

Форма власності, підстава на право 
користування земельною ділянкою, 

інформація про обтяження 

Зе
м

ел
ьн

а 
 

д
іл

ян
ка

 

65,3992 

2
6

2
2

0
86

9
00

:0
5

:0
01

:0
0

03
 Для 

розміщення 
та постійної 
діяльності 
інших, 
створених 
відповідно 
до законів 
України, 
військових 
формувань 

Державна, 
Державний акт на право постійного 
користування земельною ділянкою, 
серія та номер: ЯЯ№135182, 
виданий 23.09.2008, видавник: 
Управління земельних ресурсів у 
Долинському районі. 
Правокористувач – Державна 
установа «Івано-Франківська 
установа виконання покарань 
(№ 12)» (код за ЄДРПОУ 08563624) 
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Державна, 
державний акт на право постійного 
користування земельною 
ділянкою, серія та номер: 
ЯЯ№135181, виданий 23.09.2008, 
видавник: Управління земельних 
ресурсів у Долинському районі. 
Правокористувач – Державна 
установа «Івано-Франківська 
установа виконання покарань 
(№ 12)» (код за ЄДРПОУ 08563624) 



https://bit.ly/3pm9iK0 

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: 
-аукціон без умов. 
 

Огляд об'єкта приватизації: у робочі дні з 8.00 до 15.45,                            
за місцем його розташування за адресою:   
Івано-Франківська область, Калуський р-н, Тростянецька с/рада, 
урочище «Сівка», 1.   
 

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) 553139, 752367;  
 час роботи служби з організації аукціону – робочі дні з 8.00              

до 17.00 (в п'ятницю та передсвяткові дні з 8.00 до 15.45).  
 

Контактна особа організатора аукціону, відповідальна за 
забезпечення можливості огляду об’єкта:  
 Клеймьонова Ірина Василівна;  
 тел. (0342)553139;  
 адреса електронної пошти: klmnv_26@spfu.gov.ua. 

mailto:privatization@spfu.gov.ua
http://www.spfu.gov.ua/
mailto:klmnv_26@spfu.gov.ua
mailto:klmnv_26@spfu.gov.ua

