
23642, Вінницька обл.,                
Тульчинський р-н, с. Маяки,                    
вул. Лісова (Інтернаціональна), 37 а 

Комплекс будівель та споруд загальною площею 713,8 кв.м, у 
складі: контора літ. А площею 54,4 кв.м; лазня літ. Б площею 
67,8 кв.м; цех літ. В площею 135,4 кв.м; майстерня-слюсарня 
літ. В1 площею 20,7 кв.м; навіс літ. Г площею 106,4 кв.м; 
кран-балка літ. Д площею 321,3 кв.м; зварювальна літ. Ж 
площею 6,4 кв.м; вбиральня літ. Е площею 1,4 кв.м, 
пожежний резервуар V-5 м.куб. 1; огорожа № 2-5. 
 

Балансоутримувач: Державне підприємство «Тульчинське 
лісопромислове господарство», код за ЄДРПОУ 00991479. 
 

Опис: об’єкт приватизації – комплекс будівель та споруд 
загальною площею 713,8 кв.м, у складі: контора літ. А площею 
54,4 кв.м, 1960 роу побудови наявне пічне опалення; лазня 
літ. Б площею 67,8 кв.м, 1960 року побудови наявне 
електропостачання; цех літ. В площею 135,4 кв.м, 1960 року 
побудови наявне електропостачання; майстерня-слюсарня літ. 
В1 площею 20,7 кв.м, 1960 року побудови; навіс літ. Г площею 
106,4 кв.м, 1960 року побудови наявне електропостачання; 
кран-балка літ. Д площею 321,3 кв.м, 1960 року побудови 
наявне електропостачання; зварювальна літ. Ж площею 6,4 
кв.м, 1960 року побудови; вбиральня літ. Е площею 1,4 кв.м, 
1970 року побудови, пожежний резервуар V-5 м.куб.1; 
огорожа № 2-5 (огорожа, ворота, хвіртки 2 шт.).  
Стан задовільний. 
 

Відомості  про об’єкт (нерухоме майно), розташований за 
адресою: 23642, Вінницька обл., Тульчинський р-н, с.Маяки, 
вул.Лісова, (Інтернаціональна), 37а: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* Реорганізовано: Державне агентство лісових ресурсів України. 

Функціональне використання: 02.40 ведення лісового 
господарства. 
 

Земельна ділянка окремо не виділена. 
 

Загальна площа земельних ділянок: 

не виділена 
Загальна площа будівель  та  споруд: 

713,8 кв. м. 

01.11.2021  

Комплекс будівель та 
споруд загальною 
площею 713,8 кв. м 

Загальні характеристики 

Вид майна: окреме майно 

Назва Загаль-
на 

площа  

Реєстра-
ційний 
номер 

Підстава 
виникнення права 

власності 

Форма власності та власник 

К
о

м
п

л
ек

с 
б

уд
ів

ел
ь 

 
та

 с
п

о
р

уд
 

713,8 
м. кв 

1
6

4
0

5
59

1
 

Інформація  з 
Державного 
реєстру речових 
прав на нерухоме 
майно про 
реєстрацію права 
власності від 
20.09.2021     
№ 275597155 

Державна.  
*Державний комітет лісового 
господарства в повному 
господарському віданні 
державного підприємства 
«Тульчинське 
лісопромислове 
господарство», код за 
ЄДРПОУ 00991479 



https://bit.ly/3oNHi0b 

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:  у робочі дні з 9-00 до 14-00 за 
місцем розташування об’єкта:  
 

23642, Вінницька обл., Тульчинський р-н, с.Маяки, 
вул.Лісова, (Інтернаціональна), 37а. 
 

Організатор аукціону:  
 Регіональне відділення Фонду державного майна України 
по Вінницькій та Хмельницькій областях;  
 адреса: м. Вінниця, вул. Гоголя, 10;  
 адреса веб-сайту: http://www.spfu.gov.ua/. 

 

Відповідальна особа:  
 Лукашук Вікторія Василівна, головний спеціаліст відділу 

приватизації державного майна Управління приватизації, 
управління державним майном та корпоративними 
правами держави Регіонального відділення  Фонду 
державного майна України по Вінницькій та 
Хмельницькій областях; 

 телефон: (0432) 67-27-46;  
 E-mail: vinnytsia@spfu.gov.ua. 
 
 

Умови приватизації: 

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

